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Let op: boeken en tijdschriftjaargangen die korter dan 140 jaar geleden verschenen zijn, kunnen
auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

i.s.m.
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Pagina 2: De herbouw van de kap van de Laurenskerk te Rotterdam. Foto RDMZ, G.Th. Delemarre,
1955.
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Pagina 4: De Bergpolderflat in Rotterdam. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1994.

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

7

Voorwoord

Op 31 januari 1947 is de Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgericht. Zoals uit
verschillende artikelen in dit jubileumboek blijkt, was dat zeker niet het begin van
de rijksbemoeienis met de monumenten in ons land. Daar was ten eerste de directe
voorganger van de dienst, het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, dat in 1918
was ingesteld, en de geschiedenis gaat nog aanzienlijk verder terug: tot de allereerste
initiatieven kort na het midden van de vorige eeuw.
Het is interessant om de opgaven waarvoor vorige generaties monumentenzorgers
zich gesteld zagen, te vergelijken met de uitdagingen die nu, anno 1997, moeten
worden aangegaan.
Voor De Stuers en de zijnen ging het in de tweede helft van de negentiende eeuw
om een begin van erkenning van de Nederlandse monumenten als waardevol
cultuurgoed, om het creëren van een draagvlak zouden wij nu zeggen, om een
financiële vertaling van die erkenning in de vorm van subsidies voor herstel en
restauratie en om inventarisatie van het destijds nog nauwelijks in beeld gebrachte
nationale monumentenbezit.
In de eerste helft van de twintigste eeuw lagen de opgaven vooral op het vlak van
de inventarisatie en beschrijving van de monumenten en op dat van de restauratie.
Na de Tweede Wereldoorlog werd de nieuwe Rijksdienst voor de Monumentenzorg
geconfronteerd met een ontzaglijke oorlogsschade, die aan de monumenten
vanzelfsprekend niet voorbij was gegaan. Gerestaureerd werd er veel en tegelijk ging
ook de inventarisatie door: steeds nieuwe categorieën monumenten kwamen binnen
het gezichtsveld en bovendien was er als gevolg van de Monumentenwet 1961 de
reusachtige taakstelling van de inventarisatie ten behoeve van de op te stellen
monumentenlijst. Daarnaast groeide vanaf de jaren zestig, parallel aan de steeds
snellere verandering van onze leefomgeving, de aandacht voor de stedenbouwkundige
en landschappelijke situering van onze monumenten.
Vandaag kunnen we constateren, dat alleen al in de afgelopen vijftig jaar de meeste
monumenten in hun omgeving minstens één, zoniet twee maal ingrijpend van gedaante
zijn veranderd. We hebben geleerd te beseffen dat monumenten geen statische
gegevens zijn, maar een voortdurende ontwikkeling doormaken. Het op een positieve
manier beïnvloeden van die ontwikkeling is een kerntaak voor de monumentenzorg.
Die kan worden waargemaakt door het behoud binnen bepaalde
omgevingsontwikkelingen te waarborgen, maar evenzeer door het behoud juist door
middel van een bepaalde ontwikkeling te garanderen. Tot 2010 heeft de
monumentenzorg in Nederland nog een forse eindspurt op het vlak van de restauratie
voor de boeg. Tegelijk is er de opgave van het onderhoud, dat na de restauratie als
het ware het roer moet overnemen. Een derde taakstelling is die van het actief beheer,
waaraan sommige partners van de monumentenzorg, zoals de Vereniging
Natuurmonumenten en de Rijksgebouwendienst, al volop werken. De vierde en
laatste opgave is die van de omgevingszorg, waaraan de stedenbouw, de architectuur
en de inrichting van de openbare ruimte en het landschap essentiële bijdragen leveren.
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Met deze laatste - en voor de monumentenzorg nieuwste - opgave is het kwartet
uitdagingen gereed: uitdagingen die de vijftigjarige Rijksdienst voor de
Monumentenzorg gretig aangaat, uitdagingen ook die garant staan voor weer een
volgende periode vol belangrijk en interessant werk!
De directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

Drs. A.L.L.M. Asselbergs
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Ten geleide
Toen in de eerste maanden van 1996 binnen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
de plannen voor een jubileumboek vaste vorm begonnen aan te nemen, was het al
gauw duidelijk, dat het een publicatie zou moeten worden waarin de dienst zijn eigen
geschiedenis zou moeten proberen te beschrijven. Wat stond degenen die dit karwei
moesten gaan klaren op dat moment ter beschikking?
Het archief van de RDMZ bevat in de zogenaamde pandsdossiers van oudsher een
schat aan goed geordend materiaal betreffende de monumenten en hetgeen daar in
de loop der tijd van rijkswege zoal over is besloten en aan is ‘verspijkerd’. De eigen
geschiedenis van de dienst is echter veel minder goed in het archief terug te vinden.
Bij de voorbereiding van dit boek bleek dit eens te meer. Veel belangrijk materiaal
werd buiten het centrale archief teruggevonden: op de kamers van de medewerkers,
op de zolder van ons kantoor aan het Broederplein in Zeist, of zelfs buiten het gebouw:
in de archieven van de diverse departementen waar de RDMZ in de afgelopen halve
eeuw deel van uitmaakte.
Naast de schriftelijke bronnen in de archieven zijn er natuurlijk de sprekende
bronnen: de medewerkers en oud-medewerkers van de dienst en anderen die bij de
monumentenzorg betrokken zijn of waren. Het lag daarom vanaf het begin in de
bedoeling een aanzienlijk aantal van deze personen een interview af te nemen.
Ten derde zijn er diverse eerdere terugblikkende publicaties op het terrein van de
monumentenzorg. Behalve Tillema's Schetsen uit de geschiedenis van de
Monumentenzorg in Nederland uit het Monumentenjaar 1975, is daar bijvoorbeeld
Herleefde schoonheid. 25 jaar monumentenzorg in Nederland 1918 - 10 mei - 1943
van W. Martin. En aan de monumentenzorg tijdens en direct na de Tweede
Wereldoorlog wijdde de RDMZ zelf zijn Jaarboek Monumentenzorg 1995, onder de
titel Monumenten en oorlogstijd. Dat er vaker plannen in deze richting zijn gemaakt,
blijkt uit de archieven. Zo sprak het College van Advies inzake door oorlogsgeweld
beschadigde monumenten vanaf 1958 over een ‘door de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg samen te stellen boekwerk, dat bevat een inleiding over de
werkzaamheden van het college en foto's met verklarende tekst’. Voor deze publicatie,
die het karakter zou krijgen van een verantwoording van het door het college gevoerde
beleid en van de in dat kader uitgevoerde restauraties, werd in het begin van de jaren
zestig enig voorbereidend werk gedaan door ir. R. Meischke, maar de verdere
uitvoering bleef achterwege.
Een tweede plan dat niet ten uitvoer werd gebracht, ontstond begin 1986. Toen
spraken de Rijksdienst en het ministerie van WVC met elkaar over een boek dat 25
jaar Monumentenwet en vier decennia RDMZ zou kunnen behandelen en dat eind
1987, bijvoorbeeld op de Open Monumentendag, zou moeten verschijnen. Diverse
ideeën werden geopperd - van een herziene en aangevulde heruitgave van Tillema,
via een bundel essays, tot een fotoboek - maar geen daarvan werd uiteindelijk
gerealiseerd.
Nu ligt dan voor u een bundel artikelen over de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
van 1947 tot 1997. Om hun onderwerp goed in te kunnen leiden, beginnen
verschillende auteurs hun verhaal aanzienlijk eerder dan het geboortejaar van de
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dienst. Dat is direct al het geval in het eerste artikel, van de hand van Dirk van Laanen.
Hij behandelt in hoofdzaak de eerste dertig jaar van de RDMZ en sluit daarmee direct
aan op zijn artikel over de periode 1939-1947 in het Jaarboek Monumentenzorg
1995. Het is in de afgelopen tijd vooral het minutieuze en vasthoudende werk van
Dirk van Laanen geweest, dat veel archiefmateriaal boven water heeft gehaald en
dat daarmee de dienst bewust heeft gemaakt van de noodzaak ook de eigen
geschiedenis goed te documenteren. De interviews die hij oud-medewerkers heeft
afgenomen, zullen in het archief van de RDMZ worden bewaard. Is Dirk van Laanen
een buitenstaander in de zin dat hij part noch deel heeft gehad aan de ontwikkelingen
die hij beschrijft, datzelfde geldt voor Jolanda Keesom,
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die in het tweede artikel de bewogen geschiedenis van de RDMZ vanaf 1980 tot
heden behandelt. Zij heeft zich gebaseerd op een aantal interviews en op jaarverslagen,
organisatierapporten en andere stukken.
Na deze twee artikelen, die samen als het ware de ‘bedrijfsgeschiedenis’ van de
RDMZ weergeven, volgt een reeks thematische hoofdstukken, alle geschreven door
auteurs die organisatorisch en inhoudelijk wel degelijk bij hun onderwerp betrokken
waren, en soms nog steeds zijn. Dit heeft een bundel opgeleverd met een grote
hoeveelheid historische informatie over de zo uiteenlopende aspecten van het werk
van een sterk ‘inhoudelijke’ dienst als de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Dit jubileumboek is niet bedoeld als ‘jubelboek’; nadrukkelijk is gepoogd, de (eigen)
geschiedenis kritisch te beschrijven. Het geheel heeft evenmin de pretentie een min
of meer afgeronde geschiedschrijving te vormen; daarvoor zitten we op dit moment
in de tijd ongetwijfeld nog veel te dicht op het onderwerp en zijn we er ook te nauw
bij betrokken. Wel heeft dit boek tot doel materiaal aan te dragen en zo uitgangspunt
te zijn voor verder onderzoek. Zij die in de toekomst de Nederlandse monumentenzorg
en meer in het bijzonder de Rijksdienst tot onderwerp van studie zullen kiezen, vinden
hier hopelijk nuttige bouwstenen, goede aanknopingspunten en wellicht ook
aanleidingen tot verschil van inzicht. Als dat het geval is, dan is de opzet van allen
die aan de totstandkoming van dit boek meewerkten, geslaagd.
Dank is de redactie, behalve aan de auteurs, verschuldigd aan allen - medewerkers,
oud-medewerkers en anderen - die gegevens hebben verschaft of anderszins aan het
‘project jubileumboek’ hebben bijgedragen. De medewerkers van Waanders Uitgevers,
zoals gewoonlijk weer even geduldig als vindingrijk, en vormgever Roelof Koebrugge,
die van het geheel ook naar het uiterlijk iets moois heeft gemaakt, moeten hier met
ere worden genoemd.
Ten slotte zij het de redactie vergund dit boek op te dragen aan alle medewerkers
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, van 1947 tot 1997, en dan niet alleen
aan de spraakmakenden onder hen - directeuren, bouwkundigen, kunsthistorici en
anderen - maar juist ook aan hen zonder wie het allemaal niet had kunnen worden
wat het geworden is: het kantoorpersoneel, waaraan - zoals gewoonlijk - ook in deze
publicatie weer (te) weinig aandacht is besteed.
Namens de redactie, Peter Don
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Dirk van Laanen
Van de ambtenaren van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Een bedrijfskroniek van de eerste dertig jaar
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, die in 1947 werd ingesteld, was
een rechtstreekse voortzetting van het Rijksbureau van 1918. De opgaven
waarvoor men gesteld werd, zouden echter wezenlijk verschillen.
Aanvankelijk lag de nadruk, ook psychologisch, sterk op het herstel van
oorlogsschade. Daarnaast kwam in de jaren vijftig het bescheidener
monument, vooral het woonhuis, onder de aandacht van de
monumentenzorg. Die ontwikkeling werd versterkt door de
Monumentenwet van 1961, die in meerdere opzichten verrassende gevolgen
had. Daardoor kwam men ook in toenemende mate in aanraking met
disciplines als stedenbouw, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. In
1975 werd monumentenzorg zelfs tot een maatschappelijk belang
uitgeroepen. De monumentenzorg, die eens in de statige luwte van
raadhuizen en kastelen opereerde, wordt nu, in de jaren negentig, wel
gezien als een facetbelang van de ruimtelijke ordening. Hieronder volgt
een beschrijving van de eerste dertig jaar in die ontwikkelingen en de rol
die daarin gespeeld werd door hen die daar beroepshalve bij betrokken
waren als medewerkers van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Voorgangers
De eerste periode van monumentenzorg als apart bedrijf van overheidswege werd
gedomineerd door V.E.L. de Stuers. In het midden van de negentiende eeuw groeide
de belangstelling voor historische gebouwen. Met name schrijvers, architecten en
historici probeerden toen voorzichtig en aanvankelijk met weinig succes om
monumentenzorg onder de aandacht van de regering te brengen. Victor de Stuers
verzorgde het zelfbewuste slot van deze periode met de publicatie van Holland op
zijn smalst in De Gids van 1873. In 1875 werd vervolgens bij het ministerie van
Binnenlandse Zaken een aparte afdeling voor Kunsten en Wetenschappen ingesteld,
waarvan De Stuers tot 1901 het eerste hoofd was. Als zodanig zou hij vergaande
bemoeienis met van staatswege gesubsidieerde restauraties hebben. Daarbij werkte
hij nauw samen met de architect P.J.H. Cuypers, die in een aantal functies aan het
departement gelieerd was. Pierre Cuypers en De Stuers waren ook de toonaangevende
figuren in de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een Inventaris en eene
Beschrijving van de Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst, ingesteld
in 1903.1. Haar taak was het tot stand brengen van een reeks wetenschappelijk
verantwoorde beschrijvingen van de belangrijke historische gebouwen in Nederland.
De commissie besloot om daarnaast een meer eenvoudige inventaris, de zogenaamde
Voorloopige Lijst, te publiceren. In deze per provincie uit te geven lijst zou in
beknopte notities voor het eerst een overzicht geboden worden van wat er in Nederland
aan monumenten aanwezig was. Hierdoor hoopte men ook een rem te zetten op de
voortdurende sloop van monumenten, waarbij bijvoorbeeld gemeentebesturen zich
vaak op onwetendheid beriepen. Toen de commissie in 1918 opgeheven werd, waren
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echter van de Voorloopige Lijst pas vier delen verschenen. Van de uitgebreide
beschrijvingen was toen alleen nog het in 1912 gepubliceerde De voormalige Baronie
van Breda verschenen, als eerste deel van de reeks De Geïllustreerde Beschrijving
van de Nederlandse
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1 Mens en monument. Blik op de binnenstad van Nijmegen, met links op de achtergrond de
Stevenstoren. Foto uit het begin van deze eeuw, archief St.-Ignatiusparochie Nijmegen.

2 Van 1875 tot 1918 was de afdeling Kunsten en Wetenschappen een onderdeel van het ministerie
van Binnenlandse Zaken. Victor de Stuers werd in 1901 als hoofd van die afdeling opgevolgd door
J.A. Royer, die in 1916 weer werd opgevolgd door M.I. Duparc. Dit schema geeft de situatie weer
die bestond tussen de oprichting van de Rijkscommissie voor de Beschrijving in 1903 en de oprichting
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg in 1918. Bij de instelling bestond het Rijksbureau uit
de zeven medewerkers die voorheen het Bureau Mulder en de staf van Jan Kalf gevormd hadden.
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monumenten van geschiedenis en kunst. De spaarzame productie had zeker te maken
met de drukke werkkring van de onbezoldigde leden van de Rijkscommissie, van
wie desondanks een werkzaam aandeel verwacht werd. De Baronie van Breda was
dan ook beschreven door de bezoldigde secretaris van de Rijkscommissie, J. Kalf.2.
Deze zou in de loop der jaren een bureau met een kleine staf om zich heen gaan
vormen. De meer praktische kant van monumentenzorg, het toezicht op restauraties,
bleef een zaak van het departement. Als onderdeel van de afdeling Kunsten en
Wetenschappen was daar een klein bureau onder leiding van de ‘Rijksarchitect voor
de Monumenten’ A.J.M. Mulder ontstaan, waar tevens door middel van het
verzamelen van tekeningen en foto's een documentatie van monumenten werd opgezet.

Een Rijksbureau voor de Monumentenzorg: het regime Kalf
De Rijkscommissie van 1903 was met name ingesteld op aandrang van de
Nederlandsche Oudheidkundige Bond. Binnen de Bond ontstond rond 1910 een
discussie over de principiële uitgangspunten bij het restaureren, die uiteindelijk in
1915 uitmondde in het aanvaarden van de Grondbeginselen en voorschriften voor
het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude bouwwerken. Feitelijk betekende
deze stellingname een veroordeling van de opvattingen van Cuypers en De Stuers,
volgens welke een gebouw naar een (misschien nooit bestaand hebbende) ideaalstaat
in de geest van de oorspronkelijke bouwmeester hersteld kon worden. Na de dood
van De Stuers3. besloot de regering in 1918 tot een hervorming, door de instelling
van een Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Dit onbezoldigd adviesorgaan
van de minister zou twee aspecten van monumentenzorg in gescheiden afdelingen
behandelen: de wetenschappelijke beschrijving en het werk aan de Voorloopige Lijst
werden voortgezet in afdeling A (‘Beschrijving’) van de nieuwe Rijkscommissie,

3 Het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, dat in 1918 ingesteld werd, stond aanvankelijk geheel
ten dienste van de Rijkscommissie. Pas in latere jaren kreeg het bureau meer directe contacten met
het departement.

de bouwkundige begeleiding van restauraties werd voortaan een taak voor afdeling
B (‘Herstel’).4. Leden van de Rijkscommissie waren architecten en kunsthistorici van
naam en geïnteresseerde bestuurders.
Ter ambtelijke ondersteuning van de Rijkscommissie werd een Rijksbureau voor de
Monumentenzorg ingesteld. Dit nieuwe bureau was een samenvoeging van de
voormalige ambtenaren van de afdeling Kunsten en Wetenschappen (het bureau van
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Adolph Mulder) en van de kleine staf die Jan Kalf als secretaris van de
Rijkscommissie van 1903 om zich heen verzameld had. Kalf had de inleiding bij de
Grondbeginselen geschreven en het werd dan ook als een overwinning voor de nieuwe
richting gezien dat hij nu benoemd werd tot de eerste directeur van het nieuwe
Rijksbureau. Het Rijksbureau kende, net als de Rijkscommissie, een afdeling
Beschrijving, waar kunsthistorici en tekenaars voor de Geïllustreerde Beschrijving
en de Voorloopige Lijst werden ingezet, en een afdeling Herstel, voor de technische
begeleiding van restauraties. Daarnaast was er nog een Algemene Dienst, voornamelijk
voor administratieve medewerkers. Door deze ontwikkelingen was de vakkennis op
het gebied van monumenten voorgoed verplaatst naar een buitendienst van het
ministerie, zij het nog geruime tijd op loopafstand: het Rijksbureau zou lang
gehuisvest zijn aan de zuidelijke buitenzijde van het Binnenhofcomplex, op Hofsingel
2.
Het ministerie hield alle eindbeslissingen over financiële consequenties (subsidies)
aan zich. Het primaat bij de bouwkundige beoordeling van restauratiegevallen lag
geheel bij de afdeling Herstel van de Rijkscommissie, niet bij het Rijksbureau. In
1924 echter, zou J.A.G. van der Steur voorzitter worden van de afdeling Herstel en
als secretaris daarvan opgevolgd worden door Kalf.5. De vergaderingen van de afdeling
Herstel zouden zich gaandeweg gaan beperken tot een drietal per jaar, omdat de
beoordeling van restauratiegevallen werd overgelaten aan kleine subcommissies, die
de gebouwen in zogenaamde kijkvergaderingen bezochten. Kalf nam als
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directeur en secretaris (in welke laatste functie hij verantwoordelijk was voor de
notulen en agenda's) kennis van vrijwel alle restauraties en trok in samenwerking
met voorzitter Van der Steur veel naar zich toe. Deze constellatie werd verstevigd
toen in 1933 een reorganisatie plaatsvond, waarbij beide afdelingen van de
Rijkscommissie opgeheven werden. In plaats van de afdelingen kwamen er nu twee
permanente subcommissies, de zogeheten secties voor Beschrijving en
Instandhouding. Voorzitter en secretaris van de Rijkscommissie werden respectievelijk
Van der Steur en Kalf, die ook als zodanig bij de subcommissies vermeld werden.
Kalf alleen was bepalend voor de gang van zaken op het Rijksbureau en was ook
overigens de bepalende figuur in de monumentenzorg. Ongetwijfeld geholpen door
de subsidies die het via het ministerie kon verschaffen, kreeg het Rijksbureau een
zekere bekendheid in het land.
Op aandrang van de Rijkscommissie stelde Kalf in 1938 zijn pensionering als directeur
van het Rijksbureau nog een jaar uit. Er had zich nog geen opvolger met zijn
capaciteiten en autoriteit aangediend en er is reden om aan te nemen dat hij ook nog
niet van zins was zijn overheersende positie volledig op te geven. Uit de kandidaten
voor zijn opvolging werd uiteindelijk gekozen voor de kunsthistoricus E.O.M. van
Nispen tot Sevenaer, die op 1 mei 1939 aantrad als de nieuwe directeur van het
Rijksbureau. Als secretaris zou Kalf echter, samen met voorzitter Van der Steur
nadrukkelijk het bestuur van de Rijkscommissie blijven vormen. Daarnaast werd hij
in 1939 met het oog op de oorlogsdreiging aangesteld in de nieuwe functie van
Inspecteur Kunstbescherming. Als hoofd van de Inspectie Kunstbescherming werd
hij organisatorisch verantwoordelijk voor de (brand)beveiliging van musea, archieven,
bibliotheken, kerk- en andere inventarissen en een honderdtal monumenten, alsmede
voor de inrichting van bomvrije bergplaatsen waar gedeelten van collecties
ondergebracht zouden kunnen worden.

Bezetting, bevrijding en noodherstel
De verwoestingen als gevolg van de Duitse inval in mei 1940 waren voor generaal
Winkelman, tijdelijk belast met het regeringsgezag, aanleiding om op 21 mei het
Besluit Wederopbouw I uit te vaardigen, waarbij J.A. Ringers tot Algemeen
Gemachtigde voor de Wederopbouw werd benoemd. Artikel 4 van dit besluit vormde
in één zin in feite Nederlands eerste nationale monumentenwetgeving: Werken en
gebouwen die als monument zijn aangemerkt door de daartoe bevoegde instantie,
mogen niet worden gesloopt of veranderd dan na voorafgaande toestemming van de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.6. Deze bepaling gold voor alle gebouwen
die opgenomen waren in de delen van de Voorloopige Lijst, welke aldus een officiële
status als monumentenregister kreeg. De leiding over het noodherstel aan monumenten
werd opgedragen aan Jan Kalf, die daarvoor kon beschikken over de ambtenaren
van het Rijksbureau. Na overleg met Algemeen Gemachtigde Ringers liepen ook de
financiële regelingen dienaangaande over de Inspectie Kunstbescherming. Een en
ander was conform de wensen van de afdeling Kunsten en Wetenschappen van het
ministerie, waar men een groot vertrouwen had in de kundigheid van Van der Steur
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en Kalf. Hoofd van deze afdeling was sinds juli 1939 J.K. van der Haagen, die in
1927 getrouwd was met een dochter van Kalf.
Als Inspecteur Kunstbescherming en secretaris van de Rijkscommissie zou Kalf
tijdens de bezetting de centrale figuur in de monumentenzorg blijven. De eerste
functie bracht hem vooral organisatorisch in contact met Nederlandse en Duitse
instanties. In de tweede hoedanigheid stuitte hij op het ideologische element; in
contacten met de Kultuurraad en de bezetter nam hij daarbij, gesteund door Van der
Steur, op cruciale momenten met oude weerbarstigheid een standvastige positie in.
Gezien de ‘volksche’ preoccupaties van diverse archeologen, heemkundigen en
monumentenzorgers tijdens de oorlog, is het niet ondenkbaar dat daardoor een
tijdelijke ontwrichting van de monumentenzorg voorkomen is. Voorzover mogelijk
ging ook restauratiewerk tijdens de oorlog min of meer gewoon door. De bezetter
en zijn Nederlandse medestanders waren zeker niet ongeïnteresseerd in
monumentenzorg, getuige de bemoeienis met vooral de restauraties in Middelburg,
de verschillende ontwerpen voor een Monumentenbesluit die in opdracht van de
bezetter werden opgesteld, en het feit dat de verhoging van het subsidieartikel voor
restauraties vrijwel gelijke tred hield met de inflatie. Na de ingang van het
Bouwverbod per 1 juli 1942 werd de meeste restauraties (gedeeltelijke) ontheffing
hiervan verleend. Materiaalgebrek zou echter na enige tijd tot een sterke vermindering
van de werkzaamheden leiden.
De bevrijding van Nederland ging gepaard met grote verwoestingen ten gevolge van
de militaire operaties. Van de grotere monumentale gebouwen werden er ongeveer
300 verwoest, 200 zwaar beschadigd en leden 500 tot 700 lichtere schade. Een eerste
zorg was nu het inventariseren van de schade om vervolgens verder verval te
voorkomen door het aanbrengen van noodvoorzieningen. Kalf hield na de bevrijding
bewust het noodherstel aan monumenten voorlopig onder de verantwoordelijkheid
van zijn
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eigen Inspectie Kunstbescherming en liet daartoe E.H. ter Kuile, kunsthistorisch
medewerker van het Rijksbureau, en W.J.A. Visser, tot dan waarnemend Inspecteur
Kunstbescherming, bij deze dienst detacheren.7. Besprekingen met de Dienst voor
de Wederopbouw leidden ertoe dat de Inspectie Kunstbescherming voor de tweede
helft van 1945 ten behoeve van noodherstel kon beschikken over een krediet van een
half miljoen gulden. Daarmee konden voorlopige voorzieningen tot een bedrag van
f 10.000 per geval worden goedgekeurd, voor hogere voorschotten was overleg met
Wederopbouw nodig. Waar dit praktisch was, werden kleinere schadegevallen wel
meteen definitief hersteld, maar tot ver in 1946 bestond het herstel van oorlogsschade
voornamelijk uit consolidatie.

Uiteindelijk afscheid
Al voor de oorlog had Kalf verklaard dat het werk hem te veel werd en tijdens de
bezetting was hij regelmatig geplaagd door duizelingen. Niet zonder enige aarzeling8.
zou hij nu de laatste verantwoordelijkheden voor ‘zijn’ monumentenzorg overdragen.
Toen in het najaar van 1944 gedeelten van het zuiden van Nederland bevrijd werden,
konden van daar uit tot de algehele bevrijding geen geregelde contacten met het
Rijksbureau in Den Haag worden onderhouden. Toch was daar in die periode reeds
noodherstel uitgevoerd onder auspiciën van de Voorlopige Commissie voor de
Monumentenzorg. Die was opgezet door Wouter Visser, leraar (kunst)geschiedenis
in Eindhoven, die daar in februari 1942 afstand had gedaan van zijn nevenfuncties
als gemeentearchivaris en directeur van het Van Abbe Museum.9. Met

4 Van 1946 tot 1961 werd de minister van OKW geadviseerd door de Voorlopige Monumentenraad
en zijn afdelingen. De Monumentenraad, ingesteld in 1961, werd per 1 januari 1990 opgeheven bij
de instelling van de Raad voor het Cultuurbeheer. Ongeveer in het midden van de jaren zestig zouden
zich binnen de Rijksdienst afdelingen voor stedenbouw, juridische zaken en bouwhistorisch onderzoek
gaan ontwikkelen.

steun van de Dienst voor de Wederopbouw in het bevrijde zuiden, speciaal voor
kunstbescherming aangestelde geallieerde officieren, het Militair Gezag en het in
Londen verblijvende ministerie van OKW, had Visser een strak geregelde organisatie
uit de grond weten te stampen. Door de vrijwillige medewerking van voornamelijk
architecten was er in de zwaar gehavende zuidelijke provincies een eerste
inventarisatie van de schade gemaakt en waren tijdelijke voorzieningen aangebracht.
Kalf moet onder de indruk zijn geweest van de prestaties van Visser, al kwam de
graad van organisatie hem wat overdreven voor.10. Per 1 januari 1946 legde Kalf het
lidmaatschap en het secretariaat van de Rijkscommissie neer. Conform zijn voorstellen
werd Visser nu voor drie jaar aangesteld als secretaris van de Rijkscommissie. Hij
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kreeg daarbij tegelijk de opdracht het Rijksbureau te reorganiseren, in verband
waarmee hem ook de opperste leiding daarvan werd opgedragen.

Een Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Op het departement wilde men, 45 jaar na de eerste oproep daartoe door de
Nederlandsche Oudheidkundige Bond en achttien jaar na de aankondiging ervan in
de troonrede,11. eindelijk komen tot de vaststelling van een Nederlandse
monumentenwet. Op aandrang van de bezetter waren hiertoe in de jaren 1940/43 vijf
verschillende ontwerpen opgesteld, waarin sprake was van een Monumentenraad
waaronder behalve de monumentenzorg ook het oudheidkundig bodemonderzoek
en de musea vielen. Door nu, na de oorlog, de in deze ontwerpen genoemde
instellingen samen te brengen in een Voorlopige Monumentenraad, hoopte men onder
meer een eind te maken aan het voortdurend uitstel. Eerste taak van de gezamenlijke
raad was het opstellen van een nieuw wetsontwerp. In deze ontwikkelingen werd
geen grote rol meer gespeeld door de oude Rijkscommissie. Deze telde na de oorlog
nog slechts twee architecten; een aantal leden, onder wie voorzitter Van der Steur,
was overleden. Op het departement verdacht men Kalf ervan de standpunten van de
Rijkscommissie nog steeds te
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5 Bouwkundig tekenaar Henk van der Wal aan het werk bij het huis de Bau in Vaals. Foto RDMZ,
G.Th. Delemarre, 1959.

beïnvloeden, ook nadat hij per 1 januari 1946 was teruggetreden. Kalfs prominente
rol was nu echter verrassend snel uitgespeeld. Tijdens de bezetting had hij goed
samen kunnen werken met het hoofd van de afdeling Kunsten en Wetenschappen,
zijn schoonzoon Jan van der Haagen. Vanaf het einde van de oorlog werd hun
verstandhouding echter gekenmerkt door toenemende wrevel, die op de achtergrond
meespeelde bij de enigszins merkwaardige manier waarop de Voorlopige
Monumentenraad uiteindelijk werd ingesteld.12. De nieuwe raad bestond uit vijf
afdelingen: respectievelijk de Rijkscommissies voor Oudheidkundig bodemonderzoek,
Monumentenzorg (dat wil zeggen restauratie), Musea, Monumentenbeschrijving en
Bescherming van monumenten tegen oorlogsgevaar. Voorzitter van de raad, en
tegelijk van de Rijkscommissies voor de Beschrijving en de Bescherming, werd de
zakenman en collectioneur J.W. Frederiks, die in 1912 was gepromoveerd op de
dissertatie Monumentenrecht. Algemeen secretaris van de raad en van de drie
afdelingen voor monumentenzorg werd Visser; adjunct-secretaris werd P.J. van de
Velde, hoofd van het Bureau Monumentenzorg van het ministerie van OKW.
Voorzitter van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg werd
oud-rijksbouwmeester G.C. Bremer.

Koepel
Eugène Van Nispen was weinig daadkrachtig en had zich tijdens de bezetting geen
groot organisator getoond, al meende men ook dat een gedeelte van de ‘wanordelijke
gang van zaken op het Rijksbureau’ te verklaren viel uit de reeds lang bestaande
onderbezetting. Met betrekking tot de aan Visser opgedragen hervorming van het
Rijksbureau, leefden bij diverse betrokkenen verschillende opvattingen. In een
verslechterende atmosfeer werden allerwegen voorstellen en begeleidende
organogrammen voor de nieuwe opzet van het bureau aangedragen. Uiteindelijk
greep ook hier het departement in: op 31 januari 1947 werd de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg ingesteld, waarvan Visser het hoofd werd. De naam van het
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Rijksbureau bleef bestaan, maar het werd naast de afdelingen Algemene Zaken en
Beschrijving onder de koepel van de nieuwe Rijksdienst geplaatst als afdeling voor
restauratiezaken. Om Van Nispen niet al te zeer te desavoueren werd hem daarbij
als hoofd de titel van directeur van het Rijksbureau gelaten.
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Toegevoegd werd nog een vierde afdeling voor Bescherming van monumenten tegen
oorlogsgevaren, die ook verantwoordelijk was voor de afhandeling van de taken van
de per 1 oktober 1946 opgeheven Inspectie Kunstbescherming. In het vervolg zou
deze afdeling vooral verantwoordelijk blijven voor het toezicht op
brandblusinstallaties en bomvrije bergplaatsen.
De afdelingen van de Rijksdienst gingen meer zelfstandig functioneren dan in de
laatste jaren voor de oorlog bij het Rijksbureau het geval was geweest, toen
medewerkers door directeur Kalf naar bevind van zaken werden ingezet. De al eerder
onderkende noodzaak tot personeelsuitbreiding was door de oorlogsschade nog
dwingender geworden. Het Rijksbureau, dat in 1940 ongeveer twintig medewerkers
had geteld, zou in 1948 uitgegroeid zijn tot een Rijksdienst met een bezetting van
bijna vijftig ambtenaren. De personeelsvermeerdering leidde in de eerste jaren vooral
tot een uitbreiding van de afdeling Algemene Zaken, verantwoordelijk voor
administratieve en financiële aangelegenheden en tevens voor de administratie van
de Voorlopige Monumentenraad. Visser was van deze afdeling het hoofd, maar in
de dagelijkse interne gang van zaken werd veel bestierd door A. Bicker Caarten, die
binnen de Rijksdienst jarenlang een spilfunctie vervulde.
De vermelde vroegere onderbezetting van het Rijksbureau was indertijd gedeeltelijk
teruggevoerd op het grote ruimtegebrek, waar het regelmatig door geplaagd was.
Tekenaars werkten soms op onverwarmde gangen en vaak waren gedeelten van het
bureau verspreid over vele Haagse lokaties. Na een verblijf van bijna 25 jaar verliet
men daarom Hofsingel 2 en betrok per 1 oktober 1946 Smidswater 7, eveneens in
Den Haag. Dat het hier doorgebroken voormalige woonhuizen betrof, was nog te
merken aan de ruim aanwezige sanitaire voorzieningen.

Buitendienst
Gezien de grote hoeveelheid werk die na de oorlog loskwam, is het opvallend dat de
bezetting van de afdeling voor restauratie tot het begin van de jaren zestig beperkt
zou blijven tot een tiental bouwkundig medewerkers. Aan het hoofd van de architecten
en hun bouwkundige assistenten stond Van Nispen, nu als directeur van het
Rijksbureau binnen de nieuwe opzet. ‘Jonker Van Nispen’ kwam uit een familie van
landadel. Hij had prettige manieren en stond goed bekend bij het ‘publiek’, dat
indertijd voornamelijk bestond uit burgemeesters, kerkvoogdijen en kasteeleigenaren.
Misschien mede omdat het Rijksbureau als restaurerende instantie het gezicht van
de Rijksdienst bepaalde, dacht men wel dat Van Nispen (nog steeds) de algehele
leiding van de Nederlandse monumentenzorg had. Het misverstand zal verder
bevorderd zijn door de uitdrukkelijke instructie die tekenaars kregen om Rijksbureau
onder hun plannen te (blijven) vermelden. De bouwkundige bezetting van het
Rijksbureau was in het voorafgaand decennium vrijwel geheel van samenstelling
veranderd.
Hoofdarchitect werd J.A.L. Bom, die in 1939 aangetrokken was. Hij was lang
opzichter geweest onder restauratiearchitecten als Van der Kloot Meijburg, Van
Heeswijk en Jos Cuypers en hij had zich daarmee onvermijdelijk tot een gewilde
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kracht voor het Rijksbureau gemaakt. Bom was een specialist in technische
vraagstukken en zou vooral belast worden met de organisatie van en het toezicht op
enkele grote restauratiewerken. Verder zou hij fungeren als algemeen raads- en
vertrouwensman voor Van Nispen en de vier rayonarchitecten.
Voor de bouwkundigen van het Rijksbureau werd na de oorlog een regionale
werkverdeling ingevoerd.
De vier rayonarchitecten, E.A. Canneman, D.J. van Iperen, C.J.M. van der Veken
en D. Verheus, waren toen allen ongeveer veertig jaar en zouden tot het eind van de
jaren zestig krachtig hun stempel drukken op de naoorlogse restauraties in Nederland.
Samen waren zij bijvoorbeeld betrokken bij vrijwel het gehele herstel van
oorlogsschade aan monumenten. Zij kwamen merendeels uit de bouwpraktijk, waar
zij als opzichter en als tekenaar hadden gefungeerd. Zij hadden weinig onderling
overleg over hun werk voor de Rijksdienst en werden door de leiding verregaand
zelfstandig gelaten. Behalve op de zaterdagochtenden13. en de maandagen, die
verplichte kantoordagen waren, verscheen men hooguit bij een drukkende
administratieve achterstand op de Rijksdienst. Bij de overvloed aan werk die na de
oorlog ontstond, vertoonden de rayonarchitecten een grote inzet, die waarschijnlijk
gemakkelijker viel door hun grote betrokkenheid bij de praktische uitvoering. Bij de
grote vrijheid die hen gelaten werd, opereerden zij tot op zekere hoogte als vier
verschillende Rijksdiensten voor de Monumentenzorg in Nederland. Hoewel ze ook
wel eens toestemming kregen voor het zelfstandig uitvoeren van restauraties, waren
ze in naam meestal toezichthoudend architect. Dat bood altijd al de gelegenheid tot
een grote mate van overleg over de plannen met de particuliere architect die voor
een restauratie aangetrokken was. In de praktijk gingen de bemoeienissen van de
rayonarchitecten echter vaak veel verder dan het louter beoordelen en bespreken van
plannen. Afhankelijk van de zelfbewustheid van de uitvoerende architect, konden
hun schetsen, al dan niet op het onvermijdelijke sigarendoosje ter

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

17

6 De Hervormde kerk te Angerlo tijdens de restauratie. Foto RDMZ, E.A. Canneman, 1949.

7 Het Smidswater in Den Haag, met links nog juist ten dele zichtbaar Smidswater 7, het kantoor van
de RDMZ van 1946 tot 1957. Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1972.

plekke met grote vaardigheid uitgevoerd, bepalend zijn voor het verdere ontwerp
van een restauratie.
Sommigen van hen traden zeer autoritair op, wat indertijd vrij gemakkelijk
geaccepteerd werd van een Haagse ambtenaar met ministerieel gezag. Deze
ambtenaren brachten bovendien subsidiegelden en kundigheid mee. Waarschijnlijk
is in deze periode het gebruik ontstaan, dat lang stand zou houden, dat lagere
dienstambtenaren in het veld subsidietoezeggingen deden. De directie voelde zich
daarna verplicht deze, zij het morrend, gestand te doen, op het departement dacht
men er minder mild over.

Bolwerk
De afdeling Beschrijving, geleid door M.D. Ozinga, kende na de oorlog een sterk
veranderde samenstelling. De overgebleven kunsthistorici, Ozinga en Ter Kuile,
zouden beiden in 1946 een buitengewoon hoogleraarschap aanvaarden en nog slechts
beperkt op de Rijksdienst verschijnen. Vanuit respectievelijk het Kunsthistorisch
Instituut in Utrecht en de Technische Hogeschool Delft, zouden ze enkele generaties
nieuwe medewerkers aan de Rijksdienst weten te leveren. Door het aantrekken van
enige jonge archi-
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tectuurhistorici hoopte men eindelijk de productie van de Geïllustreerde Beschrijving
te bespoedigen. Anders dan vóór de oorlog, werden de beschrijvers niet meer voor
algemeen secretarieel werk ingezet. Wel wist Ozinga mensen voor allerlei projecten
in te zetten, zoals de Gids voor beeldende kunst en bouwkunst in Nederland. Ook
werd men aangemoedigd artikelen in bijvoorbeeld het Bulletin van de Koninklijke
Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) te publiceren, in een poging de kennis
van de architectuurgeschiedenis in Nederland te verdiepen en te verbreden.
Van eind 1949 tot 1957 zou de afdeling Beschrijving gescheiden van de rest van
de Rijksdienst gehuisvest zijn, maar ook daarna werd voornamelijk op de eigen
verdieping geopereerd. Binnen de dienst was de afdeling een enigszins gesloten
bolwerk, waarschijnlijk het best te vergelijken met een klein academisch instituut
uit die tijd, met alle vrijheden op onderzoeksgebied van dien. Een andere taak die
voor de afdeling Beschrijving voorzien was, de kunsthistorische begeleiding van
restauratiewerken, kwam alleen daar tot ontplooiing waar goede persoonlijke contacten
tussen bouwkundige en kunsthistoricus bestonden. Al dan niet tengevolge van de
overvloed aan werk, was er bij de architecten weinig neiging om hun werkzaamheden
te documenteren. Restauratieplannen worden regelmatig bijgesteld door budgettaire
of constructieve moeilijkheden, of naar aanleiding van vondsten van bijvoorbeeld
bouwsporen of schilderingen. Zeker in de toenmalige praktijk leidde dat regelmatig
tot beslissingen op de bouwsteiger.
Vaak werden die wijzigingen uitgevoerd zonder aantekening van die beslissing
of het gevondene te maken. Omdat in veel gevallen het gebouw ook vóór de restauratie
niet gedocumenteerd was, kwamen kunsthistorici wel tot het vermoeden dat de
architecten zich niet wilden laten beperken in hun creativiteit.

Herstellend Nederland
In januari 1945 werd in overleg tussen vertegenwoordigers van diverse departementen
besloten dat er een afzonderlijk orgaan ingesteld zou worden voor het herstel van
door de oorlog getroffen monumenten.14. In augustus 1946 volgde de instelling van
het College van Advies inzake door oorlogsgeweld beschadigde monumenten,15. dat
de regering moest adviseren welke monumenten voor restauratie in aanmerking
kwamen en welke volgorde daarbij gehanteerd moest worden. Het college zou ook
de financiële programmering en coördinatie van het herstel begeleiden; de technische
begeleiding van restauraties bleef een zaak van de Rijkscommissie en het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg. Tot die tijd was er voornamelijk noodherstel uitgevoerd
en ook het college van Advies kwam de eerste maanden moeilijk tot een programma.
Men was op dat moment nog niet tot een financiële schatting van de schade gekomen
en wist niet hoeveel geld en materiaal er in het geplunderde Nederland beschikbaar
zou worden gesteld voor monumenten. Tot het begin van de jaren vijftig, toen
Nederland uit het economisch dal kroop, werd binnen het College een overwegende
en remmende rol gespeeld door de vertegenwoordigers van de minister van Financiën
en die van Wederopbouw en Volkshuisvesting.16. Aanvankelijk werden ad hoc
voorlopige kredieten voor verder noodherstel uitgekeerd, zonder dat de eigenaren
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een garantie op continuïteit geboden kon worden; onzekerheid over de uiteindelijke
vergoeding weerhield toen veel eigenaren van restauratie.
De schaderegelingen voor monumenten kwamen moeizaam tot stand, waren
gecompliceerd en werden regelmatig bijgesteld.17. De eerste jaren was men streng
gebonden door het toegestane bouwvolume: de in geld uitgedrukte, geplande
verwerking van (hopelijk) beschikbare materialen, arbeidskrachten en deviezen,
verdeeld over de verschillende categorieën bouwwerken. In de loop van 1947 slaagde
men er uiteindelijk in een 28-jarenplan op te stellen volgens welk het herstel van
oorlogsschade aan monumenten in 1974 zijn beslag moest hebben gekregen. De
volgorde waarin de verschillende categorieën gebouwen hersteld zouden worden,
werd daarbij sterk bepaald door het belang dat men aan hun gebruik hechtte, waardoor
kerken en openbare gebouwen over het algemeen voorrang hadden boven torens,
kastelen en vestingwerken. De eerste jaren zou daarbij de nadruk liggen op herstel
in bruikbare toestand. Dat impliceerde dat in die jaren de financiële bijdragen van
het ministerie van Wederopbouw gedacht werden twee maal zo groot te zijn als die
van OKW: krachtens het Besluit op de Materiële Oorlogsschaden verleende
Wederopbouw algemene en zuinige vergoedingen voor geleden oorlogsschade, terwijl
de meerkosten voor herstel van monumentale waarden werden bekostigd uit de
begroting van het ministerie van OKW.
In 1949 liep de financiering echter vast, omdat het aandeel van OKW vele malen
overschreden was, terwijl men in totaal ruim binnen de marges van het 28-jarenplan
gebleven was. Voor een deel was dit het gevolg van het feit dat men zich vaak niet
beperkte tot ‘herstel in bruikbare toestand’, maar tot volledig herstel overging. Van
de kant van monumentenzorg werd hierbij gewezen op de hoge extra kosten die
onderbreking van het werk met zich mee zou brengen. Men liet ook niet na te wijzen
op het feit dat de
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8 Het personeel van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, tijdens het Sinterklaasfeest op 6 december
1949, op het Smidswater. Foto RDMZ.
1 H. van der Wal
2 J.H. van de Heuvel
3 B.A. van Schendel
4 D. Verheus
5 J.A.L. Bom
6 C.J.M. van der Veken
7 N. van der Schaft
8 W.J. Berghuis
9 S. Prins
10 G. Wisse
11 A. Slinger
12 C.A. Baart de la Faille
13 H.M. van den Berg
14 M.C.C.G.J. van Nispen tot Sevenaer
15 S.B. Schuuring
16 M.K.M. Kossmann
17 W. Moerdijk
18 E.A. Canneman
19 H. Vreede
20 E.O.M. van Nispen tot Sevenaer
21 E.S. Roodenburg
22 E.M.A. Fermin
23 M.J.A van Schalkwijk-Houtschild
24 J.W. van het Schip
25 mevr. Van Kerkhoff
26 J. van Pernis
27 L.C. van Vianen
28 D.J. van Iperen
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29 H.W. van der Voet
30 M.C. Vroom
31 P.J. van der Mark
32 ?
33 J. Blansjaar
34 E.J.A. Buys
35 A. Bicker Caarten
36 E. Muller
37 J.J.F.W. van Agt
38 zwarte piet?
39 sinterklaas H.P. van Beveren
40 Louitje van Kerkhoff
41 zwarte piet M. Fröger
42 zwarte piet L.Th. van Sikkelerus
43 D. van de Weetering
44 W.J.A. Visser 45 ?
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taxaties vanwege Wederopbouw bijzonder traag afkwamen en vrijwel geen rekening
hielden met de monumentale waarde van een gebouw. Men stelde een nieuw
urgentieprogramma op, het ministerie van OKW kreeg bij suppletoire begroting over
1949 5½ miljoen gulden extra uitgekeerd en men besloot voortaan de regelingen
over het ministerie van OKW te laten lopen, dat verrekeningen met Wederopbouw
zou treffen. Tot en met de Koreacrisis werden nog tijdelijk kortingen opgelegd, maar
toen Nederland in het begin van de jaren vijftig definitief een langdurige periode van
economische voorspoed tegemoetging, kwamen ook de werkzaamheden van het
College van Advies in een rustiger vaarwater. Veel eerder dan voorzien, werd toen
ook officieus het herstel van torens toegestaan en er ontstond zelfs achterstand in de
betaling doordat eigenaren versneld tot restauratie overgingen. Achteraf bezien zijn
de oorlogsschaderegelingen met name voor de kerken, waarvoor 90% subsidie
verleend werd, gunstig gebleken, tenminste voorzover ze niet in de eerste naoorlogse,
ook voor monumenten moeilijke jaren gesloopt waren.18.
De gunstige regelingen brachten de directie van de Rijksdienst eind jaren vijftig ertoe
op zoek te gaan naar schadegevallen waar nooit tot herstel overgegaan was,
bijvoorbeeld omdat de eigenaar de middelen ontbraken of omdat het begrip
oorlogsschade ruim geïnterpreteerd moest worden om het betreffende geval er toe
te kunnen rekenen. Een kleine zeventig gevallen, die tot dan toe niet in behandeling
genomen waren, wist men onder de regelingen te trekken. Soms was er hierbij sprake
van dat er ‘vast wel een Duitser tegen het gebouw gepist had’ of dat er ‘een granaat
in de buurt was gevallen’. Op het ministerie van OKW kon men zich gedurende enige
jaren wel vinden in deze wijze van financiering. Omstreeks 1960 begon de regering
de diverse regelingen en instanties voor oorlogsschade te liquideren en in 1963 werd
de post voor oorlogsschade opgenomen in het algemene subsidieartikel voor
monumenten. Het herstel van oorlogsschade zou echter nog verscheidene jaren
vergen: nog in 1976 werd bijvoorbeeld zowel de ruim dertig jaar eerder verdwenen
toren van Nieuwerkerk op Duiveland als het kasteel Ammersoyen in gebruik genomen.

Schokkend
W.J.A. Visser, indertijd door Kalf gepousseerd, had niet echt wortel kunnen schieten
in de monumentenzorg. Met name van de kant van directeur Van Nispen en diens
Rijksbureau bestond tegen Visser veel weerstand. Op het departement was men
uiteindelijk ontevreden over zijn functioneren en werd voor hem een andere werkkring
gezocht. In 1951 werd hem verzocht eervol ontslag te nemen, waarna hij werd
opgevolgd door het hoofd van het Bureau Monumentenzorg van het departement,
Piet van de Velde. Als kandidaat-notaris was deze in 1941 bewust door het
departement aangetrokken voor het opstellen van een nieuwe monumentenlijst in
het kader van het Monumentenbesluit, waarvan men toen nog aannam dat het
aanstaande was. Na de oorlog was hij vanuit het departement sterk betrokken bij de
redactie van de nieuwe ontwerpen voor een monumentenwet. Daarnaast was hij als
adjunct-secretaris van de Voorlopige Monumentenraad en van het College van Advies
nauw betrokken geweest bij de financieringsregelingen met de departementen van

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

Financiën en Wederopbouw. De verstandhouding tussen Van Nispen en Van de
Velde was in ieder geval niet zo slecht als die tussen Van Nispen en Visser. Over
regelmatig overleg tussen hen beiden is echter niets bekend.
Aangezien de architecten door de week meestal op pad waren, was er op het
Smidswater een beperkte, voornamelijk administratieve bezetting. Het was een knusse
binnendienst en voor wie niet tot de hogere echelons behoorde, was de werkdruk
zeker niet al te belastend. De gehele Rijksdienst was, als voorheen het Rijksbureau,
een zeker familiegevoel niet vreemd. Vrijwel iedereen was lid van de
personeelsvereniging en op de Sinterklaasavonden en de excursies gedroeg zelfs een
notoir moeilijk mens als architect Van der Veken zich vriendschappelijk. In die
relatief beschermde wereld van het Smidswater was 1957 een opmerkelijk en
schokkend jaar. Op 15 januari overleed Van Nispen na een onverwacht en kortstondig
ziekbed. Op 8 april stierf ook Van de Velde, die de laatste maanden door ziekte nog
maar sporadisch op kantoor was verschenen. In verband daarmee was al op 15 maart
R. Hotke, hoofd van het Bureau Monumenten van het ministerie van OKW, benoemd
tot waarnemend hoofddirecteur van de Rijksdienst.19.

Een geslaagde samenwerking van solisten
Omstreeks mei van 1957 verhuisde de Rijksdienst naar het Stadhoudersplantsoen,
eveneens in Den Haag.20. De ruimtes aan het Smidswater waren al snel te klein
gebleken. Eind 1949 waren de afdeling Beschrijving en de verzamelingen een
zwerftocht door Den Haag begonnen, waarbij in zeven jaar drie verschillende panden
tijdelijk betrokken werden.21. Nu in 1957 werd men weer vrijwel verenigd op de
bovenste twee verdiepingen en in het souterrain van het kantoor van de
Rijksgebouwendienst. Zeker in de eerste maanden van 1957 werden veel van de
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lopende zaken overgenomen door hoofdarchitect Bom en door Bicker Caarten, die
na Hotkes komst ook officieel hoofd Algemene Zaken werd. De verantwoordelijkheid
voor het geven van algemene leiding viel de consciëntieuze Bom, die wel regelmatig
betrokken was geweest bij grote projecten, zwaar en het jaar schijnt hem veel gekost
te hebben.22.

De nieuwe directie: Hotke en Meischke
Per 2 januari 1958 werd Rob Hotke benoemd tot hoofddirecteur van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Hotke had rechten gestudeerd en was in 1945 ambtenaar
geworden bij het ministerie van Financiën, waar hij betrokken was bij
oorlogsschaderegelingen. In 1951 was hij Van de Velde opgevolgd als hoofd van
het Bureau Monumentenzorg van OKW, toen die hoofddirecteur van de Rijksdienst
werd.
Per 1 mei 1958 werd R. Meischke benoemd tot directeur bij de Rijksdienst, als
opvolger van Van Nispen als hoofd van de afdeling Restauratie. Hiermee verdween
nu ook de naam van het Rijksbureau. Voor hij in 1951 officieel in Delft bij C. van
Eesteren afstudeerde in de stedenbouwkunde, had Ruud Meischke vanaf 1949 een
halve baan bij de Rijksdienst, onder meer als medewerker voor de Geïllustreerde
Beschrijving. Vanaf 1952 was hij daarnaast in Amsterdam onder Van Eesteren
betrokken bij historisch woonhuisonderzoek in de Jordaan voor de Dienst der Publieke
Werken. Meischkes verdere toekomst zou op 15 januari 1952 besproken zijn tijdens
een bijeenkomst van de Rijkscommissie en het gemeentebestuur van Amsterdam,
toen daar het verval van de binnenstad ter sprake kwam. De uitkomst van dit overleg
zou de oprichting in 1953 zijn van het Amsterdams gemeentelijk Bureau
Monumentenzorg, waarvan Meischke de directeur werd. Die regeling zou tijdelijk
bedoeld zijn: Meischke zou zijn voorbestemd om in 1960 de dan te pensioneren Van
Nispen op te volgen.23. Dat men de dertigjarige Meischke toen al op zo'n uitzonderlijke
termijn vast wilde leggen als de toekomstige directeur voor restauratiezaken van de
Rijksdienst, was niet alleen toe te schrijven

9 Hoofdarchitect J.A.L. Bom achter zijn bureau. foto RDMZ, circa 1960.
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10 Rob Hotke (links) en Ruud Meischke. Foto in collectie RDMZ.
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aan zijn destijds al erkende opmerkingsgaven bij het onderzoeken van gebouwen.
Het was ook tekenend voor de moeite die de Rijksdienst lang had om geschikte
krachten met belangstelling aan te trekken, zeker op het geboden salaris.
Architectuurhistorici zouden pas buiten de Rijksdienst vindbaar zijn nadat Ter Kuile
en Ozinga als hoogleraar enige studiegeneraties hadden opgeleid. Ook stonden
restaurerende architecten indertijd bij hun collega's in laag aanzien. Tot in de jaren
zestig zou vanuit de Rijksdienst aan bekwaam geachte studenten kunsthistorie of
bouwkunde met enig ongeduld gevraagd worden wanneer ze af konden studeren.
Hotke en Meischke waren bij hun aantreden beiden ongeveer 35 jaar oud en misten
de kalme statigheid van Van de Velde en Van Nispen. Over de samenwerking tussen
die beide laatsten is, als gezegd, weinig bekend. Hotke en Meischke zouden
daarentegen heel duidelijk gezamenlijk als de directie optreden. Meischke stond
daarbij voor de inhoudelijke kant van monumentenzorg, Hotke was de organisator,
die op vlotte wijze beslissingen kon nemen en de algemene leiding uitoefende.
Afgezien van de wekelijkse individuele besprekingen met de hoofdarchitecten,24. was
er verder geen geïnstitutionaliseerd overleg met andere stafverbanden in de dienst.
Hotke en Meischke schijnen op een onnadrukkelijke, niet vastgelegde, manier tot
een soepele werkverdeling te zijn gekomen, waarbij Meischke eerder als een soort
adjunctdirecteur van de gehele dienst dan louter als directeur Restauratiezaken
fungeerde. Het vermogen tot gecontroleerde, maar redelijk vergaande delegatie wordt
dan ook als een van Hotkes sterke punten genoemd. Gewaardeerd werden ook zijn
toegankelijkheid en de praatjes die hij op de gangen en de kamers aanknoopte. De
lijnen tussen directie en personeel waren indertijd naar weerskanten kort, al was
vergeleken met latere decennia de werkdruk relatief beheersbaar en de Rijksdienst
beperkt in omvang (60 tot 100 personen). Daarbij ontstond geen misverstand over
waar de eindverantwoordelijkheid lag; kwam Meischke bijvoorbeeld niet uit de
financiële complicaties bij een restauratie, door een der architecten aan hem
voorgelegd, dan schijnt Hotke vrij gemakkelijk tot een ad hoc beslissing gekomen
te zijn.

Het eenvoudige monument
In de jaren vijftig heeft zich een accentverschuiving in de monumentenzorg
voorgedaan. Voor de oorlog was al regelmatig, ook in de Rijkscommissie, de liefde
voor het ‘eenvoudige monument’ beleden en met name erop gewezen dat de kwaliteit
van het Nederlandse straatbeeld niet zozeer bepaald wordt door de allure van de
monumenten, als wel door de harmonie van het totaalbeeld. Uiteindelijk leidde dit
er toe dat in de ontwerpen voor een monumentenbesluit die tijdens de oorlog opgesteld
werden, artikelen werden opgenomen ter bescherming van grotere gehelen, de stadsen dorpsgezichten.25. Hoewel het merendeel van de restauratieomzet nog lang kerken,
kastelen en raadhuizen zou betreffen, kwamen restauraties aan woonhuizen en
boerderijen in de jaren vijftig op beperkte schaal op gang.26. Ook werden toen grotere
gehelen van bebouwing, bestrating en beplanting (ensembles) onder handen genomen.
Het eerste herstel van een conglomeraat van relatief eenvoudige bebouwing in
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Nederland vond plaats in Sint-Anna ter Muiden, waar tussen 1949 en 1952 het
voormalig raadhuisje en de eenvoudige overige bebouwing aan het dorpsplein werden
gerestaureerd. Een grotere opzet had een project in Maastricht. Daar kwam tussen
1953 en 1956 voorzichtig een samenwerkingsregeling tussen de gemeente en de
ministeries van OKW en van Wederopbouw en Volkshuisvesting op gang bij het
herstel van het Stokstraatkwartier. Daarnaast trof het ministerie van OKW in de
tweede helft van de jaren vijftig samenwerkingsregelingen met een tiental gemeenten,
waarbij beide partijen een gelijk subsidiebedrag voor het snel herstellen van
eenvoudige schade aan woonhuizen (de eerste ‘woonhuispotten’) zouden voteren.27.
Toch toonde de Rijksdienst zich in 1959 nog terughoudend om een dergelijke regeling
voor f 50.000 per jaar met de gemeente Haarlem aan te gaan, uit angst dat voor de
grote objecten een tekort in het subsidiebudget zou ontstaan. Doorslaggevend om de
regeling door te laten gaan, was het feit dat Haarlem, als een van de weinige steden
in Nederland, beschikte over een gemeentelijk monumentenbureau.
Het eerste woonhuisherstel speelde zich af tegen een achtergrond van naoorlogse
stedenbouwkundige ontwikkelingen waar monumentenzorg moeilijk vat op kon
krijgen. Onduidelijk is de invloed van Rijkscommissie en Rijksdienst op de
wederopbouwplannen voor getroffen historische kernen, waar men direct na de oorlog
bij betrokken werd. In de jaren vijftig werd men geconfronteerd met de
verwerkelijking van de, door de bezetting uitgestelde, gemeentelijke saneringsplannen.
Het op vooruitgang gerichte beleidsdenken van veel gemeentebesturen zou ook in
de jaren zestig leiden tot grootscheepse kaalslag van oude bebouwing en demping
van singels. De Rijksdienst zou regelmatig met gemeentebesturen overleggen over
de ingrijpende verkeers- en doorbraakplannen, wat in enkele gevallen wel tot beperkte
aanpassing der plannen leidde. Uiteindelijk blijft het
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11 Het kantoor aan het Stadhoudersplantsoen in Den Haag, vestigingsplaats van de RDMZ van 1957
tot 1964. Foto in collectie RDMZ.

vermoeden dat er geen kruid gewassen was tegen de optimistische stedenbouwkundige
plannenmakerij van die dagen. Daarnaast was de Rijksdienst op dit punt ook bijzonder
slecht geëquipeerd: pas in 1959 zou J.C. Visser als modern geschoold
stedenbouwkundige voor deze problematiek aangetrokken worden. Tegenover de
verregaande sanering kon de Rijksdienst indertijd voornamelijk de zogenaamde
hoekpandenstrategie stellen: op tactische plaatsen in een straatbeeld proberen panden
te (laten) restaureren, in de hoop dat omwonende eigenaren het initiatief zouden
volgen. Daarnaast schijnen in later jaren in enkele gevallen doorbraakplannen
voorkomen te zijn, doordat panden ijlings tot beschermd monument werden
verklaard.28.

De Monumentenwet
Pas in 1961 kreeg Nederland een werkelijke monumentenwet, laat in vergelijking
met de andere West-Europese landen.29. De omzetting van de Voorlopige
Monumentenraad in de definitieve Monumentenraad veranderde niet de samenstelling
in vijf afdelingen, wel vonden enkele ledenwisselingen plaats. In de Monumentenwet
werd bepaald dat de Monumentenraad uiteindelijk een register bij zou houden van
beschermde monumenten. Tot die tijd had men gewerkt aan de hand van de Tijdelijke
Wet Monumentenzorg van 1950, die weinig meer behelsde dan het Besluit
Wederopbouw I van generaal Winkelman uit mei 1940. Deze regelingen hadden de
minister een wettelijk middel geboden tegen sloop van gebouwen die opgenomen
waren in de delen van de Voorloopige Lijst, maar opname daarin was nooit uiteindelijk
bepalend geweest voor het al dan niet verlenen van subsidie. Zowel Hotke als
Meischke zou later verklaren dat ze in de praktijk uitstekend konden werken zonder
wet, zolang er voldoende subsidiemiddelen beschikbaar waren om eigenaren tot
restauratie te kunnen verleiden.
De Monumentenwet was grotendeels buiten de Rijksdienst tot stand gekomen. In
1948 had de Voorlopige Monumentenraad de minister een ontwerp aangeboden, dat
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daarna een langdurig interdepartementaal leven ging leiden. Op de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg wist men dat er een wet aanstaande was, maar weinigen waren
betrokken bij de behandeling en aanneming daarvan. De gevolgen die de wet in de
loop der jaren voor de Rijksdienst zou gaan hebben, heeft men indertijd schromelijk
onderschat. Men had alleen ruim van tevoren voorzien dat het in kaart brengen van
alle Nederlandse beschermenswaardige
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12 Van links naar rechts A. Bicker Caarten, Kees Peelers en Bert van Swigchem, die op 23 februari
1962 de notulen opstellen van de Rijkscommissievergadering van 19 februari, die de registratie van
's-Hertogenbosch behandelde. Foto RDMZ.

monumenten (de inventarisatie) uitgevoerd zou moeten worden door de kunsthistorici
van de afdeling Beschrijving. Dat men daarbij gebruik zou kunnen maken van de
ruime kennis die de rayonarchitecten bezaten van de monumenten in hun gebied,
was uitgesloten met het oog op hun werklast. Het uitbesteden van de inventarisatie
aan derden werd onmogelijk geacht: op dat moment waren buiten de Rijksdienst nog
onvoldoende architectuurhistorici te vinden. Om tot een afgewogen planning en
begeleiding van de gehele inventarisatie te komen, werd in 1961 C.A. van Swigchem,
voorheen advocaat te Amsterdam en adjunct-secretaris van de academische senaat
van de Vrije Universiteit aldaar, als nieuw hoofd van de afdeling Beschrijving
aangesteld. De praktijk zou uitwijzen dat de omvang van het project en de
tijdsinvestering, die het van de kunsthistorici en de fotografen zou vergen, onderschat
waren.30.

Alledaagse monumenten
Ook het samenstellen van een ontwerplijst voor het monumentenregister was de taak
van de Monumentenraad. Daartoe bogen leden van de Rijkscommissies voor de
monumenten31. zich over de gegevens die hiervoor in stad en land verzameld waren
door een achttal kunsthistorici en twee fotografen van de Rijksdienst. Per zitting
lichtten een of twee van de kunsthistorici hun voordracht toe aan de hand van
honderden foto's, die op een kleine twintig borden geprikt waren. Uit die voordrachten
zou de Monumentenraad in 1969 een ontwerpregister van circa 40.000 monumenten
samengesteld hebben. Door de politiek of het departement was geen wenselijke
omvang van het monumentenregister gesuggereerd en de commissieleden besloten
vrijwel algemeen ‘veel te beschermen om veel te kunnen laten vallen’.32. Onder die
‘beschermenswaardige’ monumenten waren veel vrij alledaagse gebouwen, die bij
vooroorlogse maatstaven niet opgenomen zouden zijn. Juist in de naoorlogse periode
begon die eenvoudige oude bebouwing echter al snel een zekere zeldzaamheidswaarde

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

te krijgen, waardoor men meer oog kreeg voor haar charme en schaal, die men wat
meer op de menselijke maat toegesneden vond dan de architectuur van later tijd.

Het groter geheel
In de Monumentenwet van 1961 waren ook enkele artikelen opgenomen over de
bescherming van stadsen dorpsgezichten. Op het moment van in werking treden van
de wet was er echter nauwelijks een vermoeden

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

25

13 Het kantoor aan het Balen van Andelplein in Voorburg, waar de RDMZ van 1964 tot 1973 gevestigd
was. Foto RDMZ.

wat de praktische uitwerking hiervan zou kunnen inhouden.33. Aanvankelijk leefde
in de Rijkscommissie en de Rijksdienst zelfs de gedachte om deze wetsartikelen te
gebruiken als een extra bescherming over een bewust gevormd conglomeraat van
afzonderlijk beschermde panden heen. Een bijgedachte was dat men dan in een later
stadium de afzonderlijke bescherming van de meest eenvoudige monumenten zou
kunnen laten vallen. Dat laatste is echter nooit gebeurd. De inventarisatie van de
beschermde stads- en dorpsgezichten werd niet uitgevoerd door de kunsthistorici,
maar door de afdeling Stedenbouw van de Rijksdienst, die in de jaren zestig
voornamelijk uit Ko Visser en Kees Heyligenberg bestond. In eerste instantie
baseerden zij zich bij hun verkenningen op de kaarten die in voorgaande jaren waren
opgesteld door de architect bij de Rijksdienst J. Stapper. Op deze ‘Stapperkaarten’
werd op basis van de kadastrale minuutplannen van circa 1830 een esthetische
waardering gegeven van de historische bebouwing van een stad of dorp. De nieuwe
generatie stedenbouwkundigen zou echter meer de nadruk leggen op ‘structurele’
aspecten als het oorspronkelijke stratenplan. De stedenbouwkundige afdeling
onderhield bij het opstellen van de ontwerplijst van beschermde stads- en
dorpsgezichten veel contact met R.C. Hekker, een kunsthistoricus die enigszins
verdwaald leek op het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Robert Hekker had een zeer grote kennis van ook de meest minieme nederzettingen
en had ondertussen enige gezaghebbende artikelen in het Bulletin van de KNOB
gepubliceerd.

Uitbreiding van competenties
In de jaren zestig kende de Rijksdienst een voortgaande groei in zelfstandigheid en
bezetting, die niet alleen het gevolg was van de nasleep van de Monumentenwet. De
gunstige economische omstandigheden maakten het bij vlagen relatief gemakkelijk
om personeelsuitbreiding te realiseren. Hierdoor kon de persoonlijke interesse van
Meischke leiden tot de ontwikkeling binnen de Rijksdienst van wat later als
bouwhistorisch onderzoek bekend zou komen te staan: onderzoek dat niet geënt is
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op kunsthistorische stijlkenmerken van bouwkunst, maar zich vooral richt op de
bouwtechnische toepassingen van constructies en materialen door de eeuwen heen.
Deze wijze van onderzoeken was niet nieuw, maar de komst van Herman Janse in
1958 betekende dat voor het eerst een ambtenaar volledig hiervoor werd aangesteld.
Meer dan voorheen werd hierdoor ook het inwendige van gebouwen een
onderzoeksobject. Het documenteren vóór en tijdens de restauratie, dan wel, in veel
gevallen, vóór de sloop, zou hierdoor sterk
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bevorderd worden. De discipline heeft binnen de Rijksdienst nooit de spilfunctie
tussen architecten en kunsthistorici bereikt die Meischke haar had toegewenst.34. Van
de kant van de architecten bestond iets meer belangstelling voor bouwhistorische
adviezen dan voor kunsthistorische, maar ook hier was veel afhankelijk van
persoonlijke interesse en goede onderlinge contacten. Daarnaast werd de onderafdeling
voor bouwhistorisch onderzoek ook gekenmerkt door een zekere introversie.
In deze jaren kreeg de Rijksdienst meer zelfstandigheid ten opzichte van het
departement en de Rijkscommissie. De invloed van de Rijkscommissie, in haar eerste
jaren allesbepalend, is na de oorlog voortgaand verminderd. Onder het bewind van
Hotke en Meischke werden aan de commissie alleen nog de restauratiefilosofisch
interessante gevallen voorgelegd uit het sterk toegenomen aantal van vaak kleine
restauraties. De Dagelijkse commissie, die elke maandag de restauratieplannen besprak
met de rayonarchitecten en de directie van de Rijksdienst, hield op te bestaan bij de
instelling van de Monumentenraad in 1961. Men meent dat met name Meischke
uitstekend in staat was de commissie te bespelen door de specifieke interesse van de
verschillende leden uit te buiten (‘Wat zullen we de heren nu weer eens voorzetten’).
Overigens was de verhouding van de directie met de leden van de Monumentenraad
vooral vriendschappelijk. Als niet-ambtelijk, wettelijk adviesorgaan van de minister
bood de commissie in voorkomende gevallen ook goede rugdekking tegen
moeilijkheden met eigenaren, particuliere architecten en het departement. Bovendien
was de commissie bruikbaar genoeg om, uit eigen beweging of aangespoord door
de dienst, noodkreten, smeekbeden en commentaar naar de minister te sturen over
het beleid, het budget en gevaren die het erfgoed bedreigden vanuit andere
departementen.
Ook na de oorlog kwam het nog regelmatig voor dat bepaalde zaken van de
Rijksdienst bij het departement terechtkwamen en daar nog eens min of meer werden
overgedaan.35. Vaak behelsde dat niet meer dan het overtypen van op de Rijksdienst
opgestelde concepten. Ook de grote hoeveelheid kleine restauratiegevallen maakte
overdracht van verantwoordelijkheden aan de Rijksdienst voor de hand liggend. Als
ambitieus ambtelijk ondernemer was Hotke zeker niet afkerig van grotere
zelfstandigheid van de Rijksdienst, temeer daar er op de Rijksdienst wel wrevel
ontstond over het feit dat de niet deskundige ambtenaren van het departement soms
ingrepen in de bouwkundige aspecten van een restauratieplan. De voortgaande lijn
van verzelfstandiging werd in 1967 bekrachtigd met de mandatering, waardoor de
hoofddirecteur van de Rijksdienst onder andere gemachtigd werd, binnen het
toegestane budget en de gebruikelijke subsidiepercentages, namens de minister de
subsidiegelden te verdelen.36.
Hotke zelf zou dat mandaat niet meer uitoefenen, aangezien hij juist in die tijd het
aanbod kreeg om over te stappen naar het ministerie van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk werk (CRM) als plaatsvervangend directeur generaal Culturele
Zaken, om te zijner tijd (1972) Jan Hulsker op te volgen als DGCZ.37. Hotke had
sterk de hand in de keuze van zijn opvolger. Per 1 augustus 1967 werd als nieuwe
hoofddirecteur van de Rijksdienst aangesteld J. Korf, voordien afdelingshoofd ter
Provinciale Griffie in Arnhem.
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Het directoraat Hotke-Meischke wordt gezien als een goede periode van de
Rijksdienst, waarin deze veel zelfvertrouwen had. Anders dan hun voorgangers
werkten zij duidelijk samen, al zijn ze ook wel omschreven als solisten die het te
druk hadden om in elkaars vaarwater te komen. Beiden hebben ook duidelijk op
allerlei fronten meer aan de weg getimmerd, en vooral de vele artikelen en lezingen
van Meischke zullen het prestige van monumentenzorg en de Rijksdienst geen kwaad
gedaan hebben. Er was weinig twijfel over de verhoudingen en de werkwijzen tijdens
hun directie en er was ook geen stafoverleg binnen de Rijksdienst. Toch lijken ze er
in geslaagd te zijn om in een onomschreven taakverdeling pragmatisch elkaars
kwaliteiten aan te vullen: Hotke had de bravoure, ook om knopen door te hakken,
en was kennelijk verstandig genoeg om de inhoudelijke kennis van Meischke op
waarde te schatten. Aan de andere kant verklaarde ook Meischke achteraf zich maar
beperkt in staat gevoeld te hebben om invloed uit te oefenen op de vier
hoofdarchitecten en om hun restauratiemethoden meer op een lijn te krijgen. Overigens
had hij weinig behoefte om verandering te brengen in de reconstruerende restauraties,
die met name Canneman en Verheus toepasten en waar later binnen de dienst
afkeurend of lacherig over werd gedaan. Sommige kunsthistorici verklaarden toen
dat een pand wel van de monumentenlijst afgevoerd kon worden als het naar de
inzichten van een bouwkundige collega van de Rijksdienst gerestaureerd was.

Andere tijden
Bij de wisseling van hoofddirecteur in 1967 stonden de Rijksdienst zeker enige
veranderingen en een toenemende werkdruk te wachten. De verwerking daarvan zou
een behoorlijke opgave zijn geweest, ook als

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

27

14. Hoofddirecteur Hotke met zijn secretaresse Hedda Ricardo, circa 1966. Hedda, die ook onder
hoofddirecteur J. Jessurun haar sleutelpositie met veel warmte en humor zou blijven bekleden, was
als collega voor veel medewerkers van onschatbare waarde. Foto RDMZ.

15. Leden van de Rijkscommissie en ambtenaren van de Rijksdienst bezichtigen werkzaamheden in
de Hervormde kerk in Zeerijp, 30 maart 1965. Foto A. Bicker Caarten (collectie RDMZ).
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16 Leden van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg bezoeken hel Slot Moermond in Renesse
tijdens de restauratie, 17 juni 1958. Foto in collectie RDMZ.
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de interne samenwerking niet op vele fronten zou zijn gaan haperen. De registratie
voor het monumentenregister door de afdeling Beschrijving naderde haar voltooiing,
maar andere onderdelen van de dienst werden juist in deze jaren geconfronteerd met
de gevolgen van de Monumentenwet. De bescherming van de stads- en dorpsgezichten
vereiste al eerder veel overleg met gemeenten, provincies en het ministerie van
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). Ook maakten veel eigenaren
bezwaar tegen plaatsing van hun eigendom op de monumentenlijst en de behandeling
van die beroepen door de Raad van State vroeg veel voorbereiding van de Rijksdienst.
Niet alleen de Monumentenwet zorgde echter voor een vergroting van de werkdruk.
De machtiging om zelfstandig namens de minister de subsidiegelden te verdelen, die
Hotke nog als directeur had weten te bewerkstelligen, vergrootte de
verantwoordelijkheden. Men had in 1965 een reële verhoging van het subsidiebudget
gevierd, maar die had uiteraard consequenties voor de bouwkundige ambtenaren die
de restauraties moesten begeleiden. Juist in deze jaren verdwenen echter de vier
ervaren rayonhoofden. De restauratieomzet werd nog extra vergroot door
samenwerkingsverbanden met de ministeries van Sociale Zaken en VRO, wat echter
ook weer speciale eisen stelde. Vooral de opkomst van de stedenbouwkundige
benadering van monumentenzorg zou veel samenwerking met VRO en gemeenten
gaan vereisen en de meeste architecten waren onbekend met dit soort van overleg.
Binnen de Rijksdienst stelde het bovendien het probleem van samenwerking tussen
de disciplines restauratie en stedenbouw. Ook kwam de samenwerking tussen de
nieuwe hoofddirecteur Korf en de zittende directeur Restauratie Meischke niet van
de grond. Mede om bovengenoemde zaken tegen het licht te houden werd er een
onderzoek ingesteld, wat aanvankelijk de onrust alleen maar vergrootte. Onzekerheden
onder het personeel veroorzaakte ook de verhuizing naar Zeist, die in 1973 plaatsvond.
Dit alles maakte het begin van de jaren zeventig tot een moeilijke periode voor de
Rijksdienst, waarop hieronder meer gedetailleerd wordt ingegaan.

Advocaat van de minister
De inventarisatie van te beschermen monumenten werd binnen de wettelijk
vastgestelde termijn in 1969 voltooid. Voor het merendeel van de kunsthistorici
betekende dit dat hun hoofdtaak, het werk aan de Geïllustreerde Beschrijving, na
een onderbreking van een klein decennium weer opgepakt kon worden. Het wettelijk
gevolg van de inventarisatie was het opstellen en bijhouden van het (definitieve)
register van beschermde monumenten. Hoewel dit register nominaal werd bijgehouden
door de Monumentenraad, viel het praktische werk hiervoor aan de Rijksdienst toe.
Aanvankelijk vielen deze werkzaamheden nog onder de afdeling Beschrijving. De
veelomvattende juridische consequenties leidden ten slotte tot de instelling van een
zelfstandige afdeling Juridische Zaken en Registratie onder leiding van H.C. van
Eck.38. De afdeling zou zich gaan ontwikkelen tot een onmiskenbare tak van de
Rijksdienst, waar tot dan toe juridische aspecten een ondergeschikte rol hadden
gespeeld. Het betekende ook dat de binnendienst meer dan voorheen een rol van
betekenis kreeg. In 1967 nam de Raad van State het eerste beroep in behandeling,
dat een eigenaar had aangetekend tegen plaatsing van zijn eigendom op de
monumentenlijst. Onzekerheid over de gevolgen die de plaatsing met zich mee zou
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brengen, had ondertussen al veel onrust bij de eigenaren veroorzaakt. In totaal zijn
tussen 1965 en 1975 ongeveer 5.000 beroepen ingesteld tegen plaatsing op de lijst.
De Rijksdienst leek volkomen verrast door dit massale protest, waardoor directie,
bouwkundigen en kunsthistorici alsnog tussen de bedrijven door allerlei voorlichtende
activiteiten moesten ondernemen. Ook werden ijlings enige gepensioneerden uit het
bedrijfsleven aangetrokken en op pad gestuurd om eigenaren door overleg ertoe te
bewegen hun protest in te trekken.39. Uiteindelijk is de meerderheid van de beroepen
ingetrokken, omdat eigenaren bleek dat verbouwing in de praktijk toch mogelijk was
en subsidie of belastingverlichting op kon leveren. In andere gevallen zal men
berustend de nederlaag tegen de ambtelijke molens erkend hebben. Pas in de jaren
tachtig werden de laatste van de circa 1.000 beroepen die uiteindelijk toch doorgezet
werden, afgehandeld.
Voor veel eigenaren betekende de plaatsing van hun eigendom op de monumentenlijst
de eerste kennismaking met ‘Monumentenzorg’. Hoewel de weerstand niet in alle
gevallen gegrond zal zijn geweest, heeft dit waarschijnlijk de reputatie van de
Rijksdienst geen goed gedaan. Niet duidelijk is of de macht van de Monumentenwet
de bouwkundige ambtenaren in het veld tot een houding bracht die meer betuttelend
was dan voorheen. Prescriptief optreden is ook bekend van de oude hoofdarchitecten
en werd zeker niet altijd als negatief ervaren. Duidelijk is ook dat die gewoonte door
sommige van hun opvolgers is voortgezet. De combinatie van inhoudelijke
gedrevenheid en een gebrekkig ontwikkeld gevoel voor de wenselijke licenties van
de ambtenaar jegens de burger, hebben ambtenaren soms tot een bevoogdende en
dwingende opstelling gebracht. Er is wel gedreigd met intrekken van de ministeriële
subsidie
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17. Sloten vanuit de lucht: beschermd stadsgezicht. Foto RDMZ, 1977

en er zijn gevallen bekend waar bouwkundigen van de Rijksdienst op ergerlijke wijze
bij herhaling minutieuze verbeteringen eisten.

Het minimale monument en het monument zonder omgeving
In 1969 hield minister M.A.M. Klompé van CRM in Brussel een rede, waarin ze op
de samenhang tussen monumentenzorg en ruimtelijke ordening en de noodzakelijke
samenwerking tussen de betrokken departementen wees. Ze verklaarde dat de
gedachte, dat het mogelijk zou zijn een monument - hoe belangrijk ook op zichzelf
- los te zien van zijn omgeving, een misvatting was gebleken.40. Ze onderstreepte de
waarde van renovatie, in plaats van nieuwbouw, in oude wijken en wees er op dat
verbreiding van die gedachte nodig zou zijn om voldoende gelden los te krijgen voor
de restauratie van oude bebouwing. De minister, verder weinig betrokken bij
monumentenzorg, liep hiermee grotendeels nog vooruit op de praktijk. Op dat moment
betrof de samenwerking tussen de departementen van CRM en van VRO nog
voornamelijk de samenstelling van het register van beschermde stads- en
dorpsgezichten, niet bijvoorbeeld een gezamenlijke aanpak van woonhuismonumenten
binnen een beschermd gezicht. Samenwerking tussen beide departementen bij het
herstel van monumenten had zich tot dan toe beperkt tot incidentele projecten als
rondom de Stok-
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straat in Maastricht en de Muurhuizen in Buren. In het verleden was het ook wel de
rol van de ambtenaren van de Rijksdienst geweest om een plaatselijk of persoonlijk
initiatief door het beschikbaar stellen van geld en deskundigheid van de grond te
laten komen. Toen had dat vrijwel altijd betrekking op individuele gebouwen. De
nieuwe samenwerkingsverbanden tussen lokale, provinciale en departementale
overheden bij de nieuwe stedenbouwkundige projecten vroegen echter om nieuwe
werkwijzen (meerjarenplannen) en vooral meer overleg. Onzekerheid of bepaalde
regelingen toegepast zouden kunnen worden, eiste veel improvisatievermogen41. van
alle betrokkenen; liet een van de partijen het afweten, dan kwam het project in de
praktijk niet van de grond. De eerste officiële samenwerkingsregeling met VRO
kwam pas in 1970 tot stand door middel van een ministerieel rondschrijven.42. Daarin
werd een ruime interpretatie van de regelingen ten behoeve van sanering toegepast:
de vergoeding van verwervingskosten, door de gemeenten tot dan gebruikt om panden
aan te kopen voor sloop (amovering), konden nu ook besteed worden voor herstel
c.q. restauratie. De bijdrage van VRO kon dan gebruikt worden voor
woningverbetering, terwijl CRM bijdroeg voor herstel van het monumentale aspect.
Daarbij kwamen ook niet als monument geregistreerde (beeldondersteunende) panden
binnen een beschermd of te beschermen stads- of dorpsgezicht in aanmerking voor
een subsidie vanwege het ministerie van CRM. Net als bij het opstellen van de
ontwerplijst van beschermde stadsen dorpsgezichten, werd ook hier een grote,
verbindende rol gespeeld door Hekker, die ambtenaren van CRM (RDMZ) kon wijzen
op de mogelijkheden die de regelingen van VRO eventueel toe zouden kunnen staan.
De stedenbouwkundige benadering van monumentenzorg zou in de jaren zeventig
krachtig ontwikkeld worden en kreeg een sterke impuls na het aantreden in 1973 van
J.L.N. Schaefer als staatssecretaris voor stadsvernieuwing.
Er bestonden echter wel bezwaren tegen de stedenbouwkundige aanpak van
monumentenzorg, die rond 1970 zo nadrukkelijk de aandacht begon te trekken. Op
de Rijksdienst leek zich enigszins een scheiding der geesten, zoals vanouds bestaan
had tussen bouwkundigen en kunsthistorici, ontwikkeld te hebben tussen
bouwkundigen en stedenbouwkundigen, al leidde dit meestal niet tot een openlijk
dispuut van wederzijdse bedenkingen.43. Vooral bij de oude garde van de
Rijkscommissie en de Rijksdienst lag de voorliefde toch nog vooral bij het individuele
monument, liefst vóór 1830 gebouwd. Belangstelling voor neogotische bouwkunst
moest bijvoorbeeld in de jaren zestig nog grotendeels opgewekt worden door
publicaties van de kunsthistoricus H.P.R. Rosenberg. Behoud van het historisch
stratenplan en de vaak weinig imposante woonhuizen, die in reeksen hersteld werden,
trokken niet per se de speciale belangstelling van alle monumentenzorgers. Er bestond
in ieder geval een zekere twijfel over grootschalige operaties, waarbij de overheid
in één grote subsidiebeweging een hele reeks panden tegelijk onder handen nam,
waardoor eenvormigheid en gebrek aan detaillering in de hand gewerkt zouden
worden. Daarbij kan worden aangetekend dat juist in die eerste jaren met name de
aanpak van VRO zich kenmerkte door grootschaligheid. Bij het herstel van het
Bergkwartier in Deventer, dat voor een groot deel met werkgelegenheidsgelden
gefinancierd werd, noopte de extreme bouwvalligheid van de wijk tot een
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grootschalige aanpak. De eerste jaren na het herstel maakte de ‘oude’ bebouwing
met zijn blinkende gevels een wat onwaarachtige indruk.

Tekentafels
In de tweede helft van de jaren zestig werd de restauratieafdeling geleidelijk
geconfronteerd met de pensionering van de vier hoofdarchitecten. Met hen vertrok
een grote dosis ervaring en later waarschijnlijk niet meer geëvenaard ambachtelijk
vakmanschap, zelfstandigheid, eigenzinnigheid en zelfvertrouwen. Als om het eind
van hun tijdperk te markeren, ging men nu van districten in plaats van rayons spreken.
Tijdens hun bloeiperiode onder het regime van Hotke en Meischke lagen de
verhoudingen en de werkwijzen vast en het was nu de vraag wat voor architecten in
leidinggevende posities geplaatst zouden worden. De werkwijze van de bouwkundigen
was ondertussen al enigszins veranderd: de tekentafels werden nog weinig gebruikt
om ontwerpen uit te werken en dienden in toenemende mate als opslagplaats voor
dossiers. Verder was vooral onder kunsthistorici kritiek ontstaan op de soms
ingrijpende en historiserende manier van restaureren. De mogelijkheid van
koersverlegging door het aanstellen van anders georiënteerde opvolgers was dus in
principe aanwezig, al speelde restauratiefilosofie bij de dienstarchitecten altijd veel
minder een rol dan bij de kunsthistorici. Men zou ook kunsthistorische adviezen
zwaarder in een restauratieplan mee kunnen gaan laten wegen, maar Meischke verweet
de kunsthistorici een gebrek aan pragmatisme. Nadat hij in de jaren vijftig, als
directeur van het gemeentelijke Bureau Monumentenzorg van Amsterdam, het herstel
van woonhuizen had bevorderd op een schaal die in Nederland ongekend was, had
hij ondertussen ook bezwaren gekregen tegen de grootschaligheid van een
stedenbouwkundige aanpak.
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Maquettes 1:1
Mogelijk heeft na Kalf niemand over meer inzicht en een beter technisch en
inhoudelijk overzicht van de toestand van de Nederlandse monumenten beschikt en
duidelijker een visie op hun mogelijke toekomst gehad dan Meischke.
Gecontroleerd en gedekt door de autoriteit van Hotke en een welwillende
Rijkscommissie, en werkend met een geroutineerde staf van zeer zelfstandige
rayonhoofden, kon hij die visie omzetten in technisch beleid, dat indertijd niet ter
discussie werd gesteld. Ook het betrekkelijk negeren van kunsthistorische en
stedenbouwkundige adviezen werd niet openlijk aangevochten. Daarbij was Meischke
vrij pessimistisch over de mogelijkheden van het maatschappelijk draagvlak van
monumentenzorg bij een ongunstige conjunctuur. Een van zijn bezwaren tegen de
grootschalige aanpak van stedenbouwkundige monumentenzorg was dan ook dat het
persoonlijk initiatief van eigenaren in de kiem gesmoord werd door verregaande
subsidie van staatswege. Daardoor zouden de beschikbare gelden inefficiënt gebruikt
worden en zou bovendien het natuurlijke ontwikkelingsproces van een wijk doorkruist
worden. Liever zocht hij zelf een te restaureren pand uit op een strategische plek in
een straat- of stadsbeeld, om omwonende eigenaren tot restauratie te verleiden. Dat
zou ook het voordeel hebben dat een straatbeeld geleidelijk en dus met meer variatie
veranderen zou. Het verklaart ook zijn geneigdheid om toe te geven aan de in zijn
ogen soms dubieuze verbouwplannen van eigenaren, die het voortbestaan van een
gebouw konden rekken door er een andere bestemming aan te geven. Zonder twijfel
is er ook opportunistisch omgegaan met de verdeling der subsidiegelden: waar men
restauratie van een bepaald pand wenselijk vond, waren wel wegen te vinden om de
eigenaar tegemoet te komen. Het is zelfs mogelijk dat die eigenaar, bijvoorbeeld een
restaurerende instelling, door een ambtenaar op de mogelijkheid van aankoop
geattendeerd was.
Veel interesse of kwaliteiten voor algemeen personeelsbeleid of breed overleg had
Meischke niet. Wat dat betreft was hij slecht toegerust voor de groeiende werkdruk
en de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarbij was hij waarschijnlijk altijd toch
vooral bouwhistorisch onderzoeker, geen uitvoerend architect, al heeft hij soms wel
degelijk geprobeerd een bepaald historisch-esthetisch effect op te laten roepen door
kleurgebruik en reconstructies. Latere generaties zouden dat soms bestempelen als
experimenten in romaanse of gotische trant door middel van maquettes van een schaal
1:1. Meischke van zijn kant (maar hij niet alleen) wees op de invloed, die uitging
van de ernstige oorlogsschade en de wederopbouwgedachte bij het restaureren in
deze periode. Hij heeft de vier oude rayonhoofden en zichzelf omschreven als eerder
kleinzonen van Cuypers dan zonen van Kalf en het einde van hun tijdperk omstreeks
1975 geplaatst.44. In de jaren zeventig is inderdaad een periode van terughoudender
restaureren ingezet. Dat had echter ook te maken met een verandering in het bouwvak
en de opleidingen, waardoor het aantal vaklieden dat nog in staat was het verfijnde
werk uit te voeren, in de loop der jaren aanzienlijk kleiner was geworden. Daarnaast
leidden ook beperkingen in de financiële middelen tot ‘soberder’ restaureren.
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Organisatie en efficiency
Wat voordien misschien gezien werd als verlicht pragmatisme en opportunisme, van
afstand gevolgd en eventueel intern gecorrigeerd door Hotke, ontmoette opeens
allerlei weerstanden, ook van de nieuwe hoofddirecteur Jan Korf. De samenwerking
tussen Korf en Meischke lijkt even spontaan mislukt te zijn, als die tussen Hotke en
Meischke geslaagd was. Een potentiële bron voor frictie lag in de grote vrijheid van
handelen, die Meischke onder Hotke verkregen had, iets waar Korf zich bij zijn
aantreden niet van bewust was. Daarbij was Meischke gewend om veel onambtelijk,
zonder intern overleg en papieren neerslag af te doen. Bestuursjurist Korf had op de
griffie in Arnhem in een soepel draaiend ambtelijk apparaat gewerkt. Hij werd gezien
als een beschaafde man, met veel aandacht voor het personeel en hun belangen en
een hoge opvatting van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zijn doelstelling was om
de Rijksdienst tot een naar buiten toe administratief correct en juridisch verantwoord
optredend apparaat te maken.
Bij zijn pogingen om de stedenbouwkundige kant van monumentenzorg een
duidelijker plaats binnen de dienst geven, heeft Korf, zacht gezegd, weinig
medewerking van de kant van de afdeling Restauratie ontmoet. Korf stelt dat hij zich
al kort na zijn aantreden in 1967 ten doel had gesteld om binnen zes jaar de nodige
orde op zaken te stellen. Daartoe boog hij zich over aangelegenheden, die ook in zijn
ogen strikt genomen niet tot de taken van een hoofddirecteur behoorden. Op de
Rijksdienst werd dat echter ervaren als een teveel aan aandacht voor details en een
gebrek aan vermogen tot delegeren. De zes jaren om orde op zaken te stellen zijn
Korf niet gegeven: eind januari 1972, ruim vier jaar na zijn aantreden, werd hij ernstig
ziek en zou daarna niet meer terugkeren op de dienst.
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Niet duidelijk is of de interne wrijvingen, ook in de directie, de directe aanleiding
waren voor het onderzoek naar de organisatie van de Rijksdienst, dat van medio 1969
tot begin 1972 uitgevoerd werd door de afdeling Organisatie en Efficiency (O&E)
van het ministerie van CRM, en dat vermoedelijk ook geëntameerd was vanuit dit
departement.45. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg was in die tijd waarschijnlijk
een weinig introspectieve dienst, waar voornamelijk achter het werk aan werd gehold.
De gevolgen die bijvoorbeeld de toename van het werk, gedeeltelijk een uitvloeisel
van de Monumentenwet, voor de dienst met zich meebracht, wettigden misschien
op zich wel een analyse die tot een herstructurering zou kunnen leiden. Dergelijk
organisatieonderzoek was echter in die tijd een nog vrij onbekend fenomeen, waardoor
de onrust aangewakkerd werd. Met name binnen de afdelingen Restauratie en
Stedenbouw was het onderzoek de bron voor een stroom van geruchten. Andere
afdelingen waren minder betrokken, al was het ook daar duidelijk dat er iets speelde.
Bij Restauratie en Stedenbouw was men in voorgaande jaren in hoge mate
gepreoccupeerd met het eigen werk bezig geweest, nu begon men zich zorgen te
maken om de eigen vrijheden en positie.
In de loop van het onderzoek werden, al is niet altijd duidelijk door wie, plannen
ontwikkeld voor een nieuwe opzet van de restauratieafdeling en de mogelijke
betrokkenheid van stedenbouwkundigen en kunsthistorici daarbij. Soms was hierbij
sprake van een regionale verdeling in twee districten, soms in zes. Met name Meischke
liet daarbij de namen van de personen die de leiding zouden hebben, nogal eens
wisselen. De onrust onder architecten, bouwkundigen en stedenbouwkundigen leidde
er zelfs toe dat een aantal van hen bijeenkomsten belegde op een centraal punt in het
land en later de kamer van Meischke binnenviel, iets wat een aantal jaren eerder
waarschijnlijk ondenkbaar geweest zou zijn.
De Rijksdienst, die in- en extern op velerlei fronten met grote veranderingen
geconfronteerd werd, beleefde zijn tijdelijke dieptepunt misschien door een
betrekkelijke toevalligheid: Meischke en Korf opereerden duidelijk op een andere
golflengte. Toen het ernaar uit begon te zien dat de samenwerking tot mislukken
gedoemd was, maakte Hotke vanuit het departement een keuze voor de hoofddirecteur.
Toen Korf echter begin 1972 ernstig ziek werd en Meischke in maart van dat jaar
beschrijvingswerk ging doen, zat de Rijksdienst zonder directie. Later dat jaar werd
de stedenbouwkundige afdeling gehalveerd, toen de drie meest ervaren krachten
gelegenheid zagen om op te stappen.

Interim
Toen Korf begin 1972 wegviel, nam Bert van Swigchem, hoofd van de afdeling
Beschrijving, met instemming van het departement het waarnemend
hoofddirecteurschap op zich. Omdat hij tevens aan de VU in Amsterdam doceerde,
werd ook van verscheidene andere medewerkers veel inzet en improvisatievermogen
gevergd. Veel zaken werden, min of meer ad hoc, waargenomen door vooral C. Taal
en H.C. van Eck. Cor Taal, hoofd van de afdeling Algemene en Financiële Zaken,
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had ondertussen al enige tijd een centrale rol in de dienst. Net als Bicker Caarten
voordien, had hij een veelvoud aan uiteenlopende taken en was hij ook
adjunct-secretaris van twee afdelingen van de Monumentenraad. Niet alleen binnen
de Rijksdienst had hij een reputatie opgebouwd als betrouwbaar maar vindingrijk
financier, die er met enige gotspe uitstekend in slaagde om met zijn staf de diverse
budgetten effectief en binnen de gestelde termijnen weg te zetten. Taal is door de
opeenvolgende directies geroemd als een steun die door zijn improvisatievermogen
ruimte in het budget wist te scheppen; men had soms welhaast het gevoel dat het
geld twee keer besteed werd.
Tot september 1973 zou de afdeling voor restauratiezaken46. geen directeur kennen;
ook hier opereerde een soort driemanschap, bestaande uit de districtshoofden Bardet,
Janse en Van Dun, die ook - en dat was voor het eerst - in een regelmatig
directieoverleg werden opgenomen.47. Een en ander betekende echter dat er enkele
jaren geen vergaande beslissingen op beleidsniveau genomen konden worden, al
blijkt uit allerlei notities dat Van Swigchem wel potentie zag in planologische
monumentenzorg. Onder zijn tweejarig tussenbewind stelde echter zowel CRM als
VRO nog relatief weinig gelden hiervoor beschikbaar. Door veel medewerkers is de
periode van 1972 tot 1974 onder Van Swigchem als een goede tijd ervaren, men had
ook wel het gevoel dat de ergste kou uit de lucht was.

Het centrale Zeist
Het was ook in deze interim-periode, in maart 1973, dat de Rijksdienst naar Zeist
verhuisde, wat ook al met de nodige onrust gepaard ging. Vanaf 1957 was de RDMZ
inwonend geweest bij grotere diensten: tot 1964 in het gebouw van de
Rijksgebouwendienst aan het Stadhoudersplantsoen in Den Haag, vervolgens bij de
Arbeidsinspectie aan het Balen van Andelplein in Voorburg. Eind jaren zestig begon
zowel de Arbeidsinspectie als de Rijksdienst behoefte aan meer ruimte te voelen,
zodat een vertrek van de
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18 De collectievleugel van het kantoor van de RDMZ aan het Broederplein in Zeist, tijdens de inhuizing
van de dienst in maart 1973. Foto RDMZ.

Rijksdienst wenselijk werd. Uiteindelijk besloot de directie te kiezen voor het centraal
gelegen Zeist, waar in 1967 een gedeelte van het Broederpleincomplex van de
Evangelische Broedergemeente door brand was verwoest. Verscheidene ambtenaren
herinneren zich de verhuizing uit Den Haag als de meest ingrijpende gebeurtenis uit
hun loopbaan, ook al omdat men in veel gevallen aan de stad verknocht was.
Aanvankelijk zorgden de verhuisplannen voor veel onrust bij het personeel en
dreigden er veel huisvestingsproblemen, die met enige moeite ten slotte opgelost
werden. Uiteindelijk bleek dat de overgrote meerderheid van het personeel de overstap
naar Zeist zou maken: voornamelijk ambtenaren van het huishoudelijke en
administratieve personeel zouden dat niet doen.

Uit de luwte
1 januari 1974 trad J. Jessurun in functie als de nieuwe hoofddirecteur van de
Rijksdienst. Op het departement was men een geheel nieuwe koers ingeslagen: Jan
Jessurun was officier bij de marine en vervolgens procuratiehouder bij een
scheepvaartbedrijf geweest en de directeur voor restauratiezaken, die enige maanden
eerder aangesteld was, kwam uit de bouwwereld en had geen verleden in de
monumentenzorg. De laatste bleek weinig affiniteit met monumentenzorg en de
bedrijfscultuur van de Rijksdienst te ontwikkelen en verdween onder onduidelijke
omstandigheden.48. Pas eind 1976 zou er een nieuwe directeur voor restauratiezaken
aangetrokken worden.
De uiteindelijke versie van het begin 1972 afgeronde O&E rapport had een
onderbezetting in personeel en een gebrek aan integratie en coördinatie van de
disciplines restauratie, kunsthistorie en stedenbouw geconstateerd. Daarnaast stelde
het rapport vast dat de Rijksdienst zich naar buiten niet als een eenheid presenteerde,
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maar dat ambtenaren uit verschillende disciplines onafhankelijk van elkaar in contact
traden met eigenaren en overheidsinstanties. Binnen de dienst zijn veel denigrerende
opmerkingen aan het rapport gewijd (‘Omissio et Error’), maar tot het eind van de
jaren zeventig werd het tijdens vergaderingen en conferenties (een vrijwel nieuw
fenomeen binnen de Rijksdienst) genoemd. In grote lijnen werd de Rijksdienst eind
1972 ook hervormd volgens de kaders van het rapport. Er werden verscheidene
werkconferenties georganiseerd op stafniveau, in een
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poging om tot een betere interne samenwerking te komen, een beleid voor de toekomst
uit te zetten en naar buiten toe meer als een eenheid op te treden. Of dat laatste toen
gelukt is, wordt door velen betwijfeld. Een poging om over de gehele breedte van
de dienst tot kennisname van elkaars inzichten en methoden te komen, middels een
excursie naar Kampen en begeleidende werkgroepen, mislukte. Achteraf wordt het
door betrokkenen omschreven als een goed voorbereide excursie: nuttig en amusant,
maar zonder het verhoopte resultaat.
Eind 1972 werd de stedenbouwkundige afdeling conform het O&E rapport in de
districten geïntegreerd, al zou dat in het begin niet moeiteloos verlopen. Toen eind
jaren zeventig echter de districten van drie naar vier werden uitgebreid, hadden de
vier districtshoofden duidelijk een stedenbouwkundige inslag. De voorheen
gedoodverfde opvolgers van de rayonhoofden waren grotendeels overvleugeld door
een jongere generatie van meestal in Delft opgeleide ingenieurs. Er werden twee
kunsthistorici speciaal aangesteld voor het opstellen van restauratieadviezen, maar
zij werden niet in de districten opgenomen. Conform het O&E rapport nam men in
de bedrijfsstructuur ook een afdeling Beleid en Planologie op, die echter nooit tot
ontwikkeling gekomen is. Beleid werd in hoge mate gevoerd door Jessurun, die een
sterk secretariaat om zich heen optrok.
De nieuwe generatie van in Delft opgeleide architecten was sterk stedenbouwkundig
georiënteerd. Zij waren weinig of niet vertrouwd met de bouwpraktijk en vertoonden
minder de neiging om restauraties vanaf de steiger te volgen. Voornamelijk de
bouwhistorici en de bouwkundige medewerkers van de architecten zouden nog de
steigers beklimmen. De nieuwe generatie was in het algemeen goed van de tongriem
gesneden en gemakkelijker bereid in allerlei overlegverbanden te treden en zich in
beleidsdiscussies te mengen.49. De inmiddels verouderde tekentafels waren bij de
verhuizing naar Zeist niet meer opgesteld op de kamers van de bouwkundigen;
restauratieplannen zouden vanachter het bureau voornamelijk nog getoetst worden.
Een van de resultaten van de werkconferenties was een herbezinning op het oude
programma van stads- en dorpsgezichten. De nieuwe generatie stedenbouwkundigen
gaf daarbij een volgende draai aan de ‘planologische’ monumentenzorg door nog
meer de nadruk te leggen op algemeen cultuurhistorische gegevenheden en minder
op het visueel-esthetische aspect. Ook werd meer nadruk gelegd op een doorgaande
economische ontwikkeling van een gebied (het zogenaamde ‘doorfunctioneren’).

Het centralistische Zeist
Het Europese monumentenjaar M'75 bracht monumenten sterk onder de aandacht
van de geïnteresseerde leek. Op de Rijksdienst was slechts een beperkt aantal
ambtenaren direct betrokken bij de organisatie, met name de afdeling voor voorlichting
en enkele kunsthistorische medewerkers. Sinds enkele jaren beschikte de dienst in
A.P. Smaal over een actieve kracht voor public relations,50. die door middel van
populaire publicaties en items in televisie- en radioprogramma's wist in te spelen op
de groeiende belangstelling vanuit het publiek. 100 jaar na de benoeming van De
Stuers tot hoofd van de afdeling Kunsten en Wetenschappen was monumentenzorg
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een maatschappelijk verschijnsel geworden en dus politiek in beeld gekomen. Dat
maakte het ook mogelijk op grote schaal stadsvernieuwingsgelden los te trekken.
Samen met werkgelegenheidsgelden en opnieuw een flinke reële verhoging van het
budget in 1975 leidde dat in het midden van de jaren zeventig tot een forse
restauratieomzet. Volgens deskundigen is de toestand van de Nederlandse
monumenten die niet aan sloop ten onder zijn gegaan, tegenwoordig dan ook wezenlijk
beter dan voor de oorlog, en zelfs nog aanzienlijk beter dan omstreeks 1970. In de
jaren zeventig groeide echter ook de mondigheid van de burger en er verschenen
kritische stukken over monumentenzorg,51. waarin sprake was van het allesbetuttelende
Zeist dat met de centralistische Monumentenwet van 1961 in de hand naar willekeur
op kon treden. Decentralisatie in het algemeen was ondertussen een politiek thema
geworden en Jessurun begon de gedachte van decentralisatie van de monumentenzorg
uit te dragen. Uiteindelijk zou dit in 1988 uitmonden in een nieuwe Monumentenwet,
waarin veel bevoegdheden van de Rijksdienst werden overgedragen aan de gemeenten.
Bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zou daardoor nog sterker dan voorheen
het accent op de binnendienst komen te liggen.

Bronnen
Archief van de afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming en taakvoorgangers,
ministerie OCenW - afkorting: O&N Archief van de Rijkscommissie voor de
Monumentenbeschrijving 1903-1952, RDMZ
Algemeen archief RDMZ - afkorting: RDMZ Pandsdossiers RDMZ
Archief Inspectie Kunstbescherming, RDMZ - afkorting: I.K. Persoonsdossiers
uit diverse afdelingsarchieven van het ministerie van OKW, Algemeen Rijksarchief
Brievencollectie Jan Kalf, Universiteitsbibliotheek Leiden
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Interviews met J.J.F.W. van Agt, R. Apell, H.M. van den Berg, P. van Dun, A.L.
Goedhart, N. Heyligenberg, R. Hotke, J. Jessurun, J. Korf, P.J. van der Mark (†), R.
Meischke, C.J.A.C. Peeters, A.P. Smaal, J. Stapper,Th. van Straalen, C.A. van
Swigchem, C. Taal, C.L. Temminck Groll, J.C. Visser, W.J.A. Visser en W.J. de
Wit. Verder heb ik, soms uitvoerige, gesprekken gevoerd met Dik Berends, Wiert
Berghuis, Henk Dijkstra, Gijs van Herwaarden, Harmen Huidekoper, Rob de Jong,
Cor Jonker, Walter Kramer, Coby van Pernis (ze heeft nog voor Jan Kalf getypt),
Henk Rosenberg, Piet Schaap en Ton Schulte. Jan Jehee en Ab Warffemius zijn
uitputtend geraadpleegd. Hoofd- en eindredactie: Peter Don. Meelezers: Cathelijne
Broers, Huub Klein Schiphorst en Aart de Vries. Alle voornoemde personen dank
ik van harte. Dank ook aan de archivaris van het Centraal Archief van de Tweede
Kamer, de medewerkers van het Centraal Archief van het ministerie van OCenW en
vooral de medewerkers van het archief van de RDMZ. Verscheidene van de
bovengenoemde personen hebben conceptversies van commentaar voorzien, waarvoor
ik erg erkentelijk ben.
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Organisatieschema van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, februari 1976.

Eindnoten:
1. KB 44 van 7 juli 1903. Het archief van de Rijkscommissie is beschreven in L.J.M. van der
Maarel, Inventaris van het archief van de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving
1903-1952, [Rijswijk] 1975.
2. Kalf, die van zijn studie Nederlands alleen het kandidaats voltooid had, werd als kunsthistoricus
beschouwd. Aan het eind van de 19e eeuw kreeg hij enige bekendheid door polemische
letterkundige artikelen en toneelkritieken. Later werd zijn werk meer kunsthistorisch gericht.
Op 26 maart 1912 verleende rijkscommissielid W. Vogelsang hem een eredoctoraat in de
Letteren te Utrecht op grond van zijn wetenschappelijke kunsthistorische artikelen en de in dat
jaar gepubliceerde Baronie van Breda. Kalf nam echter gaandeweg het architectenstandpunt
in, vergelijk de volgende twee citaten: ‘De heer Kalf merkt op, dat men vroeger meende, dat
restaureren een vak is, waarvoor maar enkele architecten de geschiktheid bezitten. Men is echter
van dit inzicht teruggekomen en is van oordeel, dat ieder begaafd architect bekwaam is een
belangrijke restauratie uit te voeren, mits hij daarin bijgestaan wordt door den kunsthistoricus.’
(notulen 5e vergadering RCMZ, afdeling Herstel, van 19 december 1918 p. 123). Zie voor een
wat afwijkende versie van deze opvatting het jaarverslag van de afdeling Herstel over 1918/19,
p. 53. Een geheel andere opvatting blijkt echter uit: ‘De heer Kalf acht het inderdaad een bezwaar,
dat de leden, die over de bijzondere bekwaamheid beschikken noodig voor de beschrijving der
monumenten, mede zullen oordeelen over het behoud en de herstelling. Deze heeren, die gewoon
zijn alles meer uit een wetenschappelijk oogpunt te bezien, zijn anders ingesteld dan wij, die
meer menschen zijn van de praktijk.’ (notulen 73e vergadering RCMZ, afdeling Herstel van
14 mei 1932 nr 4672 p. 34). In 1938 ontving Kalf het erelidmaatschap van de BNA.
3. De Stuers overleed 21 maart 1916. Samuel Fzn. Muller, lid van de rijkscommissie van 1903
vond de instelling van een nieuwe commissie zo kort na de dood van De Stuers van weinig
piëteit getuigen, zie Notulen van de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving van
zaterdag 17 februari 1917 p. 30 (Van der Maarel (noot 1), nr 43). Adolph Mulder vond de
instelling van de nieuwe Rijkscommissie bij leven van Cuypers smakeloos, gezien het slot van
‘Dr. Cuypers en zijn medewerkers’, Gildeboek (1921), 88-89.
4. Zo werd de afdeling vaak kortweg genoemd. Tot 1933 was de volledige naam: Afdeeling voor
het behoud en de herstelling. Daarna zou er sprake zijn van de sectie voor de Instandhouding.
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5. In 1918 had de minister het plan om Kalf tevens tot secretaris van de Rijkscommissie en van
afdeling Herstel te benoemen, onder druk van oppositie in de Tweede Kamer laten varen, wel
werd Kalf benoemd tot lid van de afdeling Herstel (Handelingen Tweede Kamer, Verslag nr
48 vergadering van 29 januari 1918 p. 521). Als secretaris van de Rijkscommissie van 1903
was Kalf geen lid geweest, wat zijn positie er niet gemakkelijker op had gemaakt. Toen Van
der Steur in 1924 voorzitter van afdeling Herstel werd, bleef hij algemeen secretaris van de
Rijkscommissie. Na de dood van C. Hofstede de Groot in 1930, kende de Rijkscommissie
waarschijnlijk officieel geen voorzitter tot de reorganisatie van 1933.
6. Staatsblad O 550. Voor een uitgebreider beeld van monumentenzorg rondom de Tweede
Wereldoorlog zie A.G. Schulte (red.), Monumenten en Oorlogstijd. Jaarboek Monumentenzorg
1995, Zwolle/Zeist 1995.
7. Beschikking van de in Londen verblijvende minister G. Bolkestein van 6 januari 1945. Bij
beschikking V 1133 van 30 juni 1945 van minister G. van der Leeuw van OKW werd Visser
met ingang van 1 juli ontheven als tijdelijk Inspecteur Kunstbescherming en werden Visser en
Ter Kuile aangesteld als Inspecteur Kunstbescherming (I.K. 8).
8. Schrijven van J.K. van der Haagen aan Jan Kalf van 11 oktober 1945: ‘Met de jalouzie van een
minnaar beschouwt u elke liefde van anderen voor “uw” monumenten in uw hart als een
doodzonde, die uitgeroeid moet worden.’ Zie de collectie brieven van Jan Kalf in de
Universiteitsbibliotheek van Leiden.
9. Na zijn benoeming tot burgemeester van Eindhoven op 1 februari 1942 verklaarde de NSB-er
H.A. Pulles, dat twee gemeenteambtenaren daarin reden hadden gezien ontslag te nemen. Dat
waren W.J.A. Visser en L.J.M. Beel, zie Lambert J. Giebels, Beel: van vazal tot onderkoning:
biografie 1902-1977, Den Haag 1995, 69 en 608n105.
10. Schrijven van Kalf van 24 mei 1945 aan G.C. Bremer: ‘Intusschen heb ook ik Dr. Visser
gesproken en evenals jij den indruk gekregen, dat hij voortreffelijk werk heeft gedaan, al komt
de organisatie ook mij wel wat overdreven voor.’ (I.K. 14 map oorlogsschade diverse gebouwen
1940/46)
11. Ook in Staatscourant 182A van dinsdag 18 september 1928.
12. Minister van der Leeuw besloot medio 1946 over te gaan tot instelling van de Raad. Een besluit
in die zin, KB 18, werd door de koningin op 20 juni 1946 ondertekend en nog gecontrasigneerd
door Van der Leeuw, die reeds op 3 juli werd opgevolgd door J.J. Gielen. De tekst van het KB
was echter nog eind juni als ontwerpbesluit ter inzage gegeven aan leden van de rijkscommissies
voor de Monumentenzorg, het Oudheidkundig Bodemonderzoek en die voor de Musea. Enige
verlegenheid dreigde nu doordat de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg (als enige)
bezwaren maakte tegen de instelling van een Voorlopige Monumentenraad, wat leidde tot een
voorlopig aanhouden van de executie van het besluit. Gielen zette conform de nadrukkelijke
wens van Van der Haagen de instelling door en bij ministeriële beschikking van 9 september
1946 volgde de benoeming van de leden van de Voorlopige Monumentenraad. Het standpunt
van de afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming (OKN), de opvolger van de afdeling
KW, blijkt vooral uit een notitie van 15 juli 1946 van Van der Haagen voor de pas aangetreden
minister J.J. Gielen (O&N 318.2).
13. Medio 1961 werd bij de rijksoverheid en in de bouw de vrije zaterdag ingevoerd.
14. Bij de besprekingen waren betrokken: J. Bakker van Financiën, Z.IJ. van der Meer van de Dienst
der Wederopbouw, E.A. Kuipers, op dat moment waarnemend chef van het in Den Haag
achtergebleven gedeelte van de afdeling KW, en Kalf (O&N 318.2). In 1944 hadden J.K. van
der Haagen en Rijkscommissie- en voormalig Kamerlid E.J. Beumer over het naoorlogs herstel
van monumenten gesproken met Z.IJ. van der Meer (O&N 316.4).
15. Het College van Advies werd ingesteld bij beschikking van de minister van OKW van 27
augustus 1946 afd. OKN nr 17.830 (soms gespeld 17.380). Het werd opgeheven bij beschikking
van de minister van CRM nr. 118.589 van 29 oktober 1965. Naar aanleiding van besprekingen
in januari 1945 werd ook een ontwerp Noodwet Monumentenzorg opgesteld, waardoor een
College van Bewindvoerders verregaande bevoegdheden zou krijgen voor het eventueel versneld
(want gedwongen) uit laten voeren van restauraties. Door allerlei omstandigheden is de noodwet
er nooit gekomen. In afwachting van de Noodwet besloot men voorshands tot de instelling van
het College van Advies. Het college werd gedacht bij ingang van de Noodwet het College van
Bewindvoerders te gaan vormen en zou feitelijk ook als zodanig gaan fungeren, zij het zonder
wettige rechten. Voor de uiteindelijke gang van zaken heeft dat laatste waarschijnlijk geen
verschil gemaakt.

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

16. De vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën was tot 1951 de Raadsadviseur J.
Bakker. De vertegenwoordiger van Financiën zou binnen het College van Advies een vetorecht
behouden. Het ministerie van Wederopbouw werd vertegenwoordigd door het hoofd van de
afdeling Bijzondere Gebouwen, W.K. van Oppen. Van 1959 tot 1961 zou deze ook deel uitmaken
van de Voorlopige Monumentenraad. Behalve de ministeries van OKW, Wederopbouw en
Financiën, waren in het College van Advies vertegenwoordigd: de R.K. en N.H. Kerken, de
RCMZ en i.v.m. schade aan Publiekrechtelijke Lichamen het ministerie van Binnenlandse
Zaken en de VNG.
17. Zie ook notitie van de afdeling OKN van februari 1949 (O&N 331.9 en 1370.1).
18. Agendanummer 695 voor de 78e vergadering van het College van Advies van 19 november
1959: ‘De resten van de stedelijke woonhuizen werden vrijwel allen gesloopt en ook verscheidene
kleine stedelijke monumenten vielen ten offer. Van de beschadigde kastelen en landhuizen werd
meer dan 30% opgegeven, terwijl van de getroffen monumentale kerken slechts 10% werd
opgegeven.’ Inclusief de circa 70 nieuwe gevallen die in 1959/60 in behandeling werden
genomen, adviseerde het College van Advies in totaal aangaande ongeveer 330 kerken, 90
kastelen of landhuizen en 80 stedelijke monumenten op een totaal van circa 525 gevallen.
19. Daardoor kon zich tot de verhuizing van de Rijksdienst naar het Stadhoudersplantsoen in mei
1957, voordoen dat Hotke 's morgens op het departement aan de Nieuwe Uitleg een brief aan
de Rijksdienst verzond, tussen de middag het bruggetje naar het tegenovergelegen Smidswater
overstak, om daar onder meer de van het departement afkomstige correspondentie te behandelen:
‘'s Morgens schreef ik een brief, die vond ik dan 's middags. “Godverdorie, wat een idioten daar
op het ministerie” zei ik dan en schreef een boze brief terug. Dat was hoogst vermakelijk.’ (R.
Hotke 3 maart 1997). Vanaf 15 maart 1957 trad Hotke ook op als waarnemend secretaris van
de Monumentenraad en het College van Advies.
20. De hoofdbaan van het Stadhoudersplantsoen tussen de Conradkade en de Johan de Wittlaan
werd 6 april 1964 omgedoopt in Kennedyplein.
21. Eind 1949 verhuisde men naar Paleis Noordeinde, medio 1952 naar Lange Houtstraat 26,
augustus 1954 naar Zeestraat 71B.
22. Mededelingen C. Taal en C.L. Temminck Groll. Zie ook notulen 130 van de RCMZ van 20
januari 1958.
23. Als directeur van het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg in Amsterdam verscheen Meischke
regelmatig in de vergaderingen van de Rijkscommissie. Deze passage is gebaseerd op
verklaringen van R. Hotke en R. Meischke, die m.i. overtuigend op elkaar aansluiten. Hotke
bezit een foto van een samenkomst van de rijkscommissie in Amsterdam van mogelijk die
bijeenkomst van 15 januari 1952. De notulen van de Rijkscommissie uit die periode zijn niet
achterhaald.
24. Hoofdarchitect J.A.L. Bom ging 1 maart 1962 met pensioen. Canneman, Van Iperen en Van
der Veken werden in 1963 benoemd tot hoofdarchitect. Van Verheus was toen al enige tijd
bekend dat hij per 1 oktober 1963 zou vertrekken om als opvolger van A.J. van der Steur samen
met C. Wegener Sleeswijk op treden als particulier architect bij de restauratie van de Nieuwe
Kerk te Amsterdam.
25. In de ontwerpen die tijdens de oorlog werden opgesteld, was sprake van stads- of dorpsbeelden,
aanzichten en van landschappen.
26. Voor eerder herstel van woonhuizen zie R. Meischke, ‘Het stille einde van een bruisende
restauratieperiode’, in: A.G. Schulte (noot 6), 79-94 en ‘Monumentenzorg 1911-1961’, in: Ton
Koot (red.), Strijd om schoonheid. 50 jaar Heemschut, Amsterdam 1961, 47. Zie ook H.
Molendijk, ‘Stadsherstel’, De Nederlandse Gemeente (1961), 677-685. Op 16 april 1964, bij
de officiële opening van het nieuwe kantoorgebouw voor de Arbeidsinspectie en de RDMZ aan
het Balen van Andelplein in Voorburg, wees R. Hotke er op dat in de periode 1918-1943 in
totaal slechts 92 woon- en pakhuizen waren gerestaureerd. Op dat moment werden in Amsterdam
jaarlijks 60 woonhuizen gerestaureerd (Momentopnamen. Orgaan der personeelsvereniging
Momenten zonder Zorgen (1964) 42, 10).
27. De eerste van deze gemeenten was Amsterdam, waar het rijk en de gemeente in 1954 ieder f
350.000 en in 1961 ieder een half miljoen gulden per jaar voor woonhuisherstel aandroegen.
De gemiddelde bijdrage van de overige steden was echter eerder gemiddeld f 50.000 per jaar.
28. Dat zou het geval geweest zijn in bijvoorbeeld Amersfoort, Deventer, Noorbeek en Zierikzee.
29. Staatsblad 200 van 20 juli 1961.
30. Aanvankelijk zou de registratie binnen vijf jaar zijn beslag moeten hebben (artikel 34). Bij Wet
van 21 juli 1966 (Stb. 348) werd de termijn met drie jaar verlengd tot 9 augustus 1969.
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31. Dit was het werk van de zogenaamde gecombineerde vergadering van de Rijkscommissies voor
de Monumentenzorg en de Monumentenbeschrijving (afdelingen 2 en 4 van de
Monumentenraad), ook wel genoemd Grote Commissie.
32. Zie een notitie van C.A. van Swigchem juni 1996 (RDMZ) voor meerdere motieven om veel
in de ontwerplijsten op te nemen. Men dacht hierbij aan onvermijdelijk te verlenen
sloopvergunningen en de reducties, die de gemeenten aan zouden willen brengen. Dat laatste
gebeurde over het algemeen niet in grote mate, zeker niet meer na 1965. Zie voor de gevolgde
gedachtegang ook C. Peeters, ‘Terugblik op vijf woelige jaren in de Bossche monumentenzorg
1960-1965’, 's-Hertogenbosch 3 (1995) 2, 45.
33. C.A. van Swigchem, ‘Monumentenzorg en ruimtelijke ordening’ Stedebouw en Volkshuisvesting
(1966), 166.
34. R. Meischke, Beschouwingen over de Nederlandse Monumentenzorg tussen 1918 en ca. 1970,
Amersfoort 1988, 18, 22. De onderafdeling voor bouwhistorisch onderzoek zou beperkt blijven
tot een zestal medewerkers. Zij vormde een onderdeel van de afdeling die het meest bekend
was onder de naam (Bouwkundig) Onderzoek en Documentatie (O&D). Binnen O&D waren
behalve de beeldhouwers ook specialisten verzameld voor kleuren-, fysische en chemische
aspecten van materialen. Zie ook Dik Berends, ‘De geschiedenis van het Bouwhistorisch
Platform’, Nieuwsbrief Bouwhistorie (1995) 15, 8-10.
35. Ca 1962 waren er zelfs drie staffels van financiële verplichtingen voor monumentenzorg: op
de afdelingen OKN en Financiële Controle van het ministerie van OKW en op de Rijksdienst
(Nota voor de Staatssecretaris van afdeling OKN van 21 september 1962 (O&N 344.2)).
36. Beschikking van 19 juni 1967 W.J.Z. nr. U 35098 II. Hierbij dienden de gebruikelijke
percentages: 50% voor kerken, 40% voor publiekrechtelijke lichamen en molens en 30% voor
woon- en pakhuizen, aangehouden te worden. De bevoegdheid om hogere percentages toe te
kennen bleef aan de minister. Sloopvergunningen, afwijzing van een verzoek tot verbouw en
toestemming voor ingrijpende verbouwing dienden ook aan de minister te worden voorgelegd.
37. In april 1965 werd de directoraten-generaal Kunsten en Volksontwikkeling van het ministerie
van OKW overgeplaatst naar het ministerie van Maatschappelijk Werk, voortaan ministerie
van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (CRM). Behalve plv. DGCZ werd Hotke in
1967 hoofd van de Directie (voorheen afdeling) Oudheidkunde en Natuurbescherming (OKN),
waaronder de afdeling Oudheidkunde en de onderafdeling (voorheen Bureau) Monumentenzorg
viel. In 1971 werd de Directie Oudheidkunde en Natuurbescherming omgezet in de Directie
Monumenten, Musea en Archieven (MMA).
38. Bij de eerste beroepen, die in 1967 voor de Raad van State dienden, werd de minister nog
vertegenwoordigd door het hoofd van de afdeling Beschrijving van de RDMZ, C.A. van
Swigchem. Wat later zou dat gedaan worden door de afdeling Juridische Zaken van de RDMZ.
Officieel werd die afdeling pas ingesteld bij invoering van het OE rapport in september 1972,
zij functioneerde toen echter al langer als zodanig.
39. Kortstondig onderzoek bracht de volgende reactie uit 1972 (5½ jaar na het instellen van beroep
tegen plaatsing) van een eigenaar uit Dokkum naar boven: ‘Zo eens per jaar stuurt U ‘es iemand,
die óf onderzoekt of wij wel monumentenminded zijn óf ons langdurig komt informeren over
de eindeloze gang die de door ons ontketende procedure moeizaam moet afleggen.’ Echter niet
alleen de ambtenaren van de Rijksdienst oefenden blijkbaar druk uit op het publiek. Bij schrijven
van 30 november 1976 aan de minister van CRM, laakte de Afdeling geschillen van bestuur
van de Raad van State het optreden van de Monumentenraad, die schriftelijk ‘een sterke druk
op appellante [had] uitgeoefend om te bereiken, dat zij haar beroepsschrift zou intrekken.’ De
Afdeling was van mening dat de Monumentenraad meer terughoudendheid diende te betrachten.
40. Conferentie van de ministers van Cultuur van de landen van de Raad van Europa, van 25 tot
27 november 1969. Zie M. Klompe [sic], ‘Un plan global de conservation des monuments’,
Conseil de l'Europe. Sauvegarde et réanimation du patrimoine culturel immobilier: perspectives
Européennes, 31-35. Overdruk uit Bulletin d'information (1970) du Centre de Documentation
pour l'Education en Europe.
41. Voor een beeld hiervan zie D.J. Henstra, ‘Geldstromen en bouwstromen in het Bergkwartier’,
in: H.M. Goudappel (red.), Tien jaren stadsherstel. Bergkwartier Deventer 1967-1997, Deventer
1978.
42. Rondschrijven van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, afd. Juridische
Zaken, van 2 juli 1970, no. 0626932, aan de colleges van burgemeesters en wethouders der
onderscheidene gemeenten betreffende het Besluit bijdragen reconstructie- en saneringsplannen.
Zie hiervoor editie Schuurman en Jordens 64-I: Wet op de Ruimtelijke Ordening, tweede t/m
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vierde druk. Het rondschrijven behelsde een ruime interpretatie van het Besluit bijdragen
reconstructie- en saneringsplannen van 26 februari 1969 (Stb. 87). Op basis van dit besluit
zouden de ‘kerstboomregelingen’ ontstaan, zo genoemd naar de grafische uitwerking ervan.
De rehabilitatie- en saneringsregelingen waren talrijk, complex, en veranderden vaak. Vergelijk
de opmerkingen van C. van den Braber, ‘Heilloze verbrokkeling in de zorg voor ons erfgoed:
bredere organisaties nodig’, Bouw (1979) 26, 32-34. Het maandblad Renovatie en Onderhoud
bracht in de jaren zeventig en tachtig regelmatig uitvouwbladen ter grootte van een flinke
wc-kalender uit om een overzicht van de diverse regelingen te geven. Zie voor een overzicht
van de regelingen ook H. Braamse en W. Cornelissen, Verbetering van woonhuismonumenten
1970-1985. Evaluatie van het overheidsbeleid inzake de verbetering van woonhuismonumenten
in beschermde of te beschermen stads- en dorpsgezichten, Zeist 1988. Inschrijving in het register
van beschermde stads- en dorpsgezichten hoefde nog niet geëffectueerd te zijn om voor deze
regelingen in aanmerking te komen. In de praktijk zou die inschrijving ook vaak nog lang op
zich laten wachten.
Voor bezwaren tegen stedelijke monumentenzorg, zie R. Meischke, ‘De toekomst van onze
oude binnensteden’, Stedebouw en Volkshuisvesting (1973), 347-352.
Zie ook R. Meischke, ‘Het stille einde van een bruisende restauratieperiode’, in: A.G. Schulte
(noot 6), 92.
Centrale afdeling organisatie en efficiency, rapport nr 153 d.d. 17 april 1972 betr. Organisatie
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Na de invoering van het O&E rapport in december 1972 zou de afdeling voor Restauratiezaken
enige jaren bekend staan als Directie Monumentenbeheer. Tot mei 1980 zou er nog een
secretariaat Monumentenbeheer bestaan.
Van Swigchem betrok ook voorlichter Tom Smaal bij het directieberaad.
De man werd beschuldigd van corruptie, maar (voor het grootste gedeelte) vrijgesproken. Enkele
dagen na het ingaan van zijn schorsing, ruim voor de rechtszaak, hielp de minister hem aan een
free-lance baan. De meningen over het geval zijn verschillend: volgens sommigen was er sprake
van belangenverstrengeling, anderen menen dat hij niet goed functioneerde en dat Jessurun
hem ‘weggewerkt’ heeft.
Ze hadden ook de betere doorstroommogelijkheden.
Voor een beschrijving van zijn voorganger, zie C. Peeters, ‘Terugblik op vijf woelige jaren in
de Bossche monumentenzorg 1960-1965’, 's-Hertogenbosch (1995) 2, 43, 49n2.
Een overzicht en een samenvatting van de kritiek worden gegeven in ‘Antwoord van de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg op enige recentelijk gepubliceerde bezwaren tegen
het huidige rijksmonumentenbeleid’, Bulletin KNOB ( 1980), 103-113, de zogenaamde
kritiekennota.
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Jolanda Keesom
Boter bij de vis
De metamorfose van de RDMZ tussen 1980 en 1997
Aan de jaarverslagen van 1980 tot 1995 is af te lezen dat in de
tussenliggende jaren veel is veranderd bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. De wisselingen in vormgeving en toonzetting van dit
jaarlijkse bericht naar buiten illustreren nog meer dan de inhoud dat de
dienst begin jaren negentig worstelt met zijn identiteit. In grote lijnen is
het verloop positief: de zorgelijke toon van de jaren tachtig maakt plaats
voor de zucht van verlichting in de jaren negentig. Na de strijdlustige toon
van hoofddirecteur Jessurun en de ingetogen mineurstemming van zijn
opvolgers schrijft directeur Asselbergs in 1996 over ‘boter bij de vis’.
Hoewel de beeldspraak niet bij de monumentenzorg lijkt te passen, is het
wel de kortste samenvatting van de meest recente episode uit de
bedrijfsgeschiedenis: na een zware storm is de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg behouden in de haven aangekomen. De bemanning kan
opgelucht ademhalen en zich voorbereiden op de volgende reis. Maar uit
wie bestond die bemanning en wat hebben ze onderweg meegemaakt?

Een doos met vlooien
De hoofddirecteur van de RDMZ in de jaren zeventig en tachtig, J. Jessurun, gebruikt
graag beelden uit de scheepvaart. Zo schrijft hij dat de monumentenzorg in 1980 ‘in
woelig vaarwater’ is terechtgekomen.
Nadat het ministerie van WVC in 1984 een nieuwe koers heeft uitgezet, hoopt
Jessurun dat ‘de roergangers zich niet door sirenenzang tot landingen in vreemde
havens zullen laten verleiden’.1. Dat woordgebruik past bij Jessurun: als hij in 1974
hoofddirecteur van de RDMZ wordt, komt hij regelrecht uit de scheepvaart. Hij is
een betrekkelijke buitenstaander met hart voor de monumentenzorg, maar met een
zakelijke inslag. Dat verklaart de kordate manier waarop hij de ingrijpende
veranderingen in de monumentenzorg in de jaren tachtig te lijf gaat.
‘Het oog van de meester maakt het paard vet’, zegt voormalig rayonarchitect M.
van Hemert over de periode onder Jessurun. ‘Jessurun hield de tent hier goed in het
gareel. We zaten hier met allemaal specialisten, allemaal eigenwijs. Een doos met
vlooien was het. De cultuur binnen de dienst was iemand binnenhalen en verder niet
naar hem omkijken. “We hebben verstekelingen aan boord” zei Jessurun als iemand
niets uitvoerde. Hij liet je bij zich komen en als je dan niet mocht gaan zitten, wist
je hoe laat het was; dan kreeg je op je donder. Het was een grandioze tijd. Ondanks
de subsidiestop die vanaf 1971 van kracht was, hadden we per jaar inclusief de
stadsvernieuwingsgelden zo'n 275 miljoen te vertimmeren. Als een opdrachtgever,
een kerkbestuur bijvoorbeeld, mij belde, wist ik dat het hele traject van de restauratie
wel een jaar of tien kon duren. Ik hielp met het zoeken van een architect en
controleerde het budget. De 20% die de opdrachtgever zelf moest bijdragen werd
vaak bij elkaar gebracht met het ophalen van oud papier en donderpreken. Op maandag
kwam ik op de dienst met twee volle aktetassen en die leegde ik bij de rayonambtenaar
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die de beschikkingen maakte. Probleemgevallen besprak ik met de heer Taal die de
subsidiebudgetten beheerde. De dienst zorgde dan dat de brieven werden getypt. In
verband met de spreiding van de werkgelegenheid werd het typewerk iedere dag van
Zeist naar Drachten gebracht en daar weer opgehaald. Op maandagmiddag riep ik
“Prettig weekend” en had dan de rest van de week afspraken in mijn rayon.’ Volgens
Van Hemert was er in die tijd weinig samenwerking tussen de mensen die in de
rayons werkten en het personeel van de meer naar binnen gerichte afdelingen. Het
hing erg van de persoon van de rayonarchitect af of hij gebruik maakte van de
deskundigheid die de dienst in huis had.
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Bevoegdheden
Van meet af aan sleutelt Jessurun aan de nogal onoverzichtelijke
bevoegdhedenstructuur die bij de RDMZ is gegroeid. Het is een eilandenrijk, een
archipel, om in stijl te blijven. Jessurun verandert de gebiedsindeling van de districten
waarin het land is opgedeeld en breidt het aantal districten uit van drie naar vier. In
Zeist stelt hij een algemeen secretariaat in om de interne communicatie te verbeteren.
Met het oog op het toenemende belang van de monumentenzorg in de
stadsvernieuwing brengt hij restauratiedeskundigen en stedenbouwkundigen samen
onder in de districten. Aangezien binnen de dienst het primaat sterk bij de uitvoering
in de districten ligt, lukt het Jessurun niet de meer beschouwelijke kunsthistorische
discipline in de districten te integreren. Wel zorgt hij voor een aanzienlijke uitbreiding
van de Kunsthistorische Afdeling ten behoeve van het wetenschappelijk onderzoek,
de inventarisatie en registratie van monumenten en het adviseren bij restauraties.
Daardoor worden de getalsmatige verhoudingen tussen de uitvoerders en de
wetenschappers binnen de dienst iets evenwichtiger.
In 1979 krijgen de werknemers medezeggenschap in de vorm van een
Dienstcommissie. Jessurun beschouwt deze vertegenwoordiging van het personeel
als een belangrijke gesprekspartner in de veranderingen die op stapel staan.
Buitenshuis baant hij zich een eigen weg binnen het ministerie van CRM en probeert
hij de geïsoleerde positie van de RDMZ te doorbreken. In de jaren zestig heeft het
ministerie het mandaat over de besteding van de monumentensubsidies naar de
RDMZ overgeheveld.2. Daardoor heeft de dienst een hoge mate van autonomie
gekregen. ‘Ik moest er altijd voor waken dat ik niets deed wat tot de bevoegdheden
van de dienst behoorde’, zegt G. van Herwaarden die van 1974 tot 1987 hoofd was
van de twee man sterke afdeling Monumenten van de directie Musea, Monumenten
en Archieven (MMA) van het ministerie van CRM. ‘De taak van het ministerie was
beperkt, want de belangrijkste bevoegdheden op het terrein van de monumentenzorg
waren aan de RDMZ gedelegeerd. Mijn functie was die van verbindingsman tussen
het ministerie en de RDMZ. Kwamen er bijvoorbeeld Kamervragen, dan formuleerde
ik in overleg met Zeist de antwoorden. Vanuit het ministerie deden wij ook nooit
toezeggingen zonder de dienst te raadplegen. Ik herinner me nog dat de restauratie
van de Nieuwe Kerk in Amsterdam versneld moest worden in verband met de
inhuldiging van koningin Beatrix. Dat gebeurde niet zonder overleg met de heer Taal
in Zeist. Eigenlijk was de dienst verzelfstandigd avant-la-lettre, want Zeist kon zelf
de besteding van het budget bepalen.’ Die zelfstandige positie van de dienst heeft
zo zijn voordelen, maar op het moment dat de regering eind jaren zeventig aan haar
bezuinigingsoperaties begint, blijken er ook nadelen aan te zitten. Voor de
monumentenzorg staat na 1980 structureel 25 miljoen gulden per jaar minder op de
begroting. De RDMZ voorspelt rampzalige gevolgen voor de werkgelegenheid en
voor de conditie van de monumenten, maar een sterke politieke lobby voor de
monumentenzorg ontbreekt op dat moment. Volgens Van Herwaarden gaf de leiding
van het ministerie ook weinig prioriteit aan de monumentenzorg. Jessurun moest de
dienst vrijwel in zijn eentje de jaren tachtig binnenloodsen.
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Decentralisatie volgens Van de Bunt
Naast de bezuinigingen heeft ook het besluit van de regering om grote delen van het
overheidsapparaat te decentraliseren ingrijpende gevolgen voor de taken van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg. De bedoeling van de decentralisatie is dat
gemeenten en provincies meer zeggenschap krijgen over het beleid en over de
besteding van subsidiegelden. Het apparaat van de rijksoverheid kan daardoor op
termijn flink afslanken. Op aandringen van Jessurun krijgt het
organisatie-adviesbureau Van de Bunt in 1980 de opdracht om de stand van zaken
in het monumentenbeleid te onderzoeken en voorstellen te doen voor een
gedecentraliseerde structuur voor de monumentenzorg. De onderzoekers stellen vast
dat de groei van het aantal beschermde monumenten te willekeurig en te groot is.3.
Het beleid van het ministerie en de RDMZ hangt teveel af van persoonlijke meningen.
De RDMZ is volgens de onderzoekers overvoerd met taken. Door de subsidiestop
is een ‘stuwmeer’ van niet-uitbetaalde subsidie-aanvragen ontstaan. De dienst zit
volgens het rapport Van de Bunt in een patstelling die alleen kan worden doorbroken
door een fundamentele herziening van beleid en instrumenten.
Algemene conclusie is dat het Rijk in het licht van de bezuinigingen selectiever
moet worden in het financieren van restauraties. Van de Bunt stelt voor met
verschillende monumentenlijsten te gaan werken. De zogenoemde A-lijst bestaat
dan uit de monumenten die onder de hoede komen van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Daarnaast kunnen gemeenten en provincies hun eigen B- en C-lijst
opstellen waarvoor de financiering op den duur uit het Gemeente- of Provinciefonds
moet komen. De RDMZ krijgt voor de gedecentraliseerde monumentenzorg een
adviserende, dienstverlenende en producerende rol, met name op cultuurhistorisch
gebied. Terwijl de dienst zich ontwikkelt tot de research- en kennisorganisatie ‘par
excellence’ voor Nederland, moet het ministerie van CRM voortaan weer het beleid
gaan maken en
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daarbij nauwer samenwerken met het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, stelt het rapport Van de Bunt.

De was de deur uit
Staatssecretaris H. de Boer maakt in januari 1982 zijn voorlopig standpunt over het
rapport Van de Bunt bekend.4. Hij voelt niets voor een directe koppeling van de
monumentenstatus aan de financiering. ‘Bij de bescherming moeten de
cultuurhistorische waarden voorop staan, niet de aanwezigheid of afwezigheid van
middelen’, schrijft hij. Het gevaar van koppeling is volgens hem dat het leidt tot een
minimumbeleid waardoor teveel monumenten moeten worden opgegeven. Ook het
idee van een C-lijst voor de provincies ziet de staatssecretaris niet zitten; het zal
volgens hem al moeilijk genoeg zijn om een A-en B-lijst op te stellen. Bovendien
staan monumenten per definitie in een gemeente en moet daar ook de bestuurlijke
verantwoordelijkheid liggen. Hij is het ermee eens dat de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg een belangrijke rol kan spelen in gemeenten waar de specialistische
kennis over monumentenzorg ontbreekt, maar daarvoor moet dan wel de formatie
van de dienst worden uitgebreid.
Uiteindelijk besluit het ministerie niet tot de classificering van monumenten over
te gaan. ‘Een gemiste kans’, zegt Van Herwaarden, ‘het was een zinvolle gedachte
om onderscheid te maken tussen monumenten van verschillend belang en grootte en
niet het hele wettelijke regime op alle monumenten toe te passen.’ De staatssecretaris
vond die oplossing echter te ingewikkeld. Bovendien paste een gedifferentieerde
aanpak niet in de plannen om ‘de was zoveel mogelijk de deur uit te doen’.
Omdat de staatssecretaris vindt dat Van de Bunt te weinig aandacht heeft besteed
aan de relatie tussen monumentenzorg en ruimtelijke ordening, vraagt hij de RDMZ
een aanvullende nota over dit onderwerp te schrijven.5. Directeur Restauratiezaken
en stedenbouwkundige Leo van Nispen tot Sevenaer en stedenbouwkundige P. van
Dun, hoofd van het district Zuid-Oost, zijn al jaren met dit onderwerp bezig. Zij
willen van de statische, objectgerichte opvatting van de monumentenzorg naar een
dynamische benadering waarin het streven naar ruimtelijke kwaliteit centraal staat.
Omdat de bescherming van stads- en dorpsgezichten ook onder de Wet op de
Ruimtelijke Ordening valt en moet worden vastgelegd in bestemmingsplannen, is
dit spoor van de monumentenzorg in feite al gedecentraliseerd, stelt de RDMZ. Het
monumentenbelang is integraal onderdeel geworden van het ruimtelijke
ordeningsbeleid. Tekenend voor de situatie van dat moment is dat 33.000 van de
41.000 monumenten in beschermde stads- of dorpsgezichten liggen. Voor het Rijk
ziet de dienst een adviserende rol weggelegd; het geld voor de uitvoering moet
rechtstreeks naar de gemeenten gaan of via de provincies worden verdeeld. Met dit
pleidooi profileert de dienst zich op een gebied dat eerder, in 1978, al bijna tot de
inlijving van de RDMZ bij het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening heeft geleid. Achteraf zegt Jessurun dat hij zich opnieuw op dit gladde ijs
heeft begeven in de hoop dat het zou leiden tot een extra budget voor monumentenzorg
in de stadsvernieuwing. Dat gebeurt inderdaad, maar pas in 1985, bij de instelling
van het Stadsvernieuwingsfonds.
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Heroverwegingen
Als minister van CRM besluit Hans de Boer in 1982 om niet verder in te grijpen in
de begroting voor de monumentenzorg, omdat hij het verlies van werkgelegenheid
én van historische waarden niet acceptabel vindt. Uit het rapport Heroverweging
Monumentenzorg van een interdepartementale werkgroep blijkt ook dat het onmogelijk
is om op korte termijn het doel van de heroverwegingsoperatie - 20% besparingen
in de monumentenzorg- te halen.6. Op de lange duur valt alleen van het verlagen van
de subsidiepercentages en het vervangen van subsidies door kredieten een substantieel
effect te verwachten, stelt de interdepartementale werkgroep. Bij de kabinetsformatie
van 1982 wordt de mogelijkheid om de RDMZ bij VROM onder te brengen opnieuw
overwogen.
Het argument dat monumentenzorg op de eerste plaats cultuurbeleid is, wint het
echter. De nieuwe minister van WVC, Brinkman, vindt het net als zijn voorganger
onverantwoord om te bezuinigen op de monumentenzorg. Hij besluit institutionele
beleggers te benaderen voor een nieuwe financieringsmethode. In 1984 lanceert hij
in zijn Nota over de Monumentenzorg het plan om een Nationaal Restauratiefonds
op te richten.7. Particulieren krijgen voortaan de helft minder subsidie, maar kunnen
via het fonds de rest van de financiering snel en tegen aantrekkelijke rente regelen.
Brinkman geeft ook uitsluitsel over de inhoud van de decentralisatie. Het Rijk houdt
de bevoegdheid om de bescherming van monumenten vast te stellen, maar de zorg
voor de monumenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheden en
particulieren. Gemeenten mogen de vergunningen tot wijziging van beschermde
monumenten afgeven op voorwaarde dat zij een goedgekeurde
monumentenverordening en een monumentencommissie hebben. Hebben zij die niet,
dan moeten ze de aanvraag voor een vergunning bij de RDMZ indienen.
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Als gevolg van de nota van Brinkman zal de RDMZ een aantal uitvoeringstaken
kwijtraken en meer aandacht moeten geven aan de herinventarisatie van het
Monumentenregister, de inventarisatie van jonge monumenten, de aanwijzing van
beschermde stadsen dorpsgezichten, onderzoek naar materialen, technieken en
methoden en naar schadelijke invloeden van het milieu, systemen van
kostenbeheersing,

opleidings- en scholingsmogelijkheden, kennisoverdracht, beheer van grote
monumenten, onderzoek naar hergebruik en niet te vergeten: herziening van de
Monumentenwet.
Om de monumenten die gebouwd zijn tussen 1850 en 1940 in kaart te brengen
start de dienst in 1985 in overleg met de Monumentenraad met de voorbereiding van
het Monumenten Inventarisatie Project Jongere

1 Hoofddirecteur Jessurun ontvangt minister van WVC Brinkman en directeur generaal Culturele
Zaken Hotke in Zeist. Foto 's RDMZ.
1a Jessurun en Brinkman op het bruggetje achter het hoofdgebouw.
1b Jessurun, Hotke en Brinkman op het Foto- en Tekeningenarchief.
1c Jessurun en Brinkman bij de heer Weber op het Foto- en Tekeningenarchief.
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Stedebouw en Bouwkunst 1850-1940 (MIP). De bedoeling is dat op grond van het
MIP wordt vastgesteld welke jonge monumenten en stedenbouwkundige structuren
in aanmerking kunnen komen voor de status van rijksmonument of voor aanwijzing
als beschermd gezicht. Projectleider van het MIP wordt P. Nijhof. Een andere
belangrijke taak van de dienst is het toegankelijk maken van de kennis over
restaureren. Voor dat doel produceert de RDMZ het zogeheten Restauratie
vademecum. Ook de juristen van de RDMZ krijgen veel werk: de herziening van de
Monumentenwet. Bovendien krijgt het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en
Monumentenregistratie, H. van Eck, de leiding van het Project voor de Uitwerking
van de Monumentennota (PUM). Deze nieuwe taken vragen om een aanpassing van
de interne organisatie. In 1984 begint de dienst met hulp van externe deskundigen
aan de automatisering van de registratie. De verschuiving van het zwaartepunt in het
werk van uitvoerend en technisch naar administratief komt in 1985 tot uitdrukking
in de oprichting van de afdeling Algemene Zaken.

Kortsluiting
De plannen van Brinkman brengen veel teweeg bij gemeenten, provincies en
particuliere organisaties. Dat blijkt onder andere uit het onderzoek dat N. Nelissen
en B. Verfürden van de Katholieke Universiteit Nijmegen uitvoeren in opdracht van
de Raad der Europese Gemeenten. Onder de titel Meepraten over de toekomst van
de monumentenzorg presenteren zij in 1985 de resultaten.8. De Monumentennota van
Brinkman blijkt nogal omstreden, omdat zij onvoldoende uitvoering geeft aan de
decentralisatie. Provincies voelen zich weggeschreven uit de monumentenzorg en
gemeenten willen meer autonomie. De particuliere organisaties zijn nog het meest
positief, omdat zij bang zijn dat een ingrijpender decentralisatie zal leiden tot politieke
willekeur. Dat er een belangrijke rol blijft weggelegd voor de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg staat buiten kijf. De RDMZ moet zich ontwikkelen tot ‘een
kennisinstituut, een opslagpunt voor expertise, voorlichting, studie, beschrijving en
documentatie’. Dat lijkt een heldere doelstelling, vooral omdat het gedeeltelijk een
voortzetting is van oude taken. Toch kost het de RDMZ veel moeite om er invulling
aan te geven. Een veelgehoorde verklaring luidt dat de dienst zijn macht over de
uitvoering van de monumentenzorg verliest en het voortaan vooral moet hebben van
kennis en gezag. Bovendien raakt de dienst steeds meer in het defensief, omdat het
personeelsbestand vanaf 1983 jaarlijks met 2% moet inkrimpen. De Dienstcommissie
krijgt de garantie dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, maar de onrust
onder het personeel is gezaaid. Niemand weet precies welke kant het opgaat met de
dienst en in welke hoek de klappen zullen vallen. Aanvankelijk leidt Jessurun de
discussies nog in goede banen. Vanaf eind 1982 houdt hij het personeel onder andere
op de hoogte via het personeelsblad dat al gauw de titel Kortsluiting krijgt. Dit blad
is de spreekbuis van de personeelsvereniging ‘Momenten zonder zorgen’ die al sinds
1948 bestaat. De leden blazen het ‘slapende’ personeelsblad nieuw leven in, omdat
er behoefte is aan bredere voorlichting en gedachtenuitwisseling binnen de dienst.
Ook de dienstleiding en de Dienstcommissie kunnen in het blad hun informatie kwijt.
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Dode letter
In de aanloop naar een nieuwe rol in de monumentenzorg blijkt het gebrek aan
samenhang en systematiek binnen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een groot
struikelblok. De fundamenten van het toekomstige kennisinstituut verkeren in
twijfelachtige staat. Een rapport van de Algemene Rekenkamer dat in 1986 verschijnt,
liegt er niet om: het monumentenregister is onvolledig en bevat veel fouten, de
informatie van de dienst is voor de buitenwacht moeilijk toegankelijk, de dienst
hanteert geen toetsbare criteria voor subsidiabele kosten, doet geen systematisch
verslag van restauraties en houdt nauwelijks toezicht.9. Op het punt van de
onderhoudsplicht na voltooiing van gesubsidieerde restauraties blijkt de
Monumentenwet een dode letter; de dienst controleert niet.
Ook over de producten van de Kunsthistorische Afdeling en de afdeling
Bouwkundig Onderzoek en Documentatie kraakt de Algemene Rekenkamer een paar
noten: in de Geïllustreerde Beschrijving wordt onevenredig veel tijd en geld gestoken,
terwijl er geen planning zou zijn en geen inhoudelijke prioriteiten zouden worden
gesteld. Bovendien zijn de publicaties volgens de Rekenkamer onvoldoende gericht
op praktisch gebruik. Ook op de bouwhistorisch onderzoekers van de dienst heeft
de Rekenkamer kritiek. Zij zouden zich te passief opstellen tegenover de andere
afdelingen en hun werk evenmin toegankelijk maken voor derden. In zijn reactie op
het rapport geeft de minister toe dat de kritiek op de meeste punten terecht is, maar
hij meldt ook dat de dienst al maatregelen heeft getroffen.
Voor bouwkundige P. Schaap kwam de kritiek op de dienst niet als verrassing:
‘Door het gebrek aan leiding deed iedereen hier alles op zijn eigen manier.
Zo waren er bijvoorbeeld geen richtlijnen voor het vaststellen van subsidiabele
restauratiewerkzaamheden en voor de manier waarop je de niet-subsidiabele posten
op restauratiebegrotingen moest aanstrepen.
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2 Beschermd stadsgezicht: het IJsselfront van Kampen. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1994.

3 MIP-monument: postkantoor in de stijl van de Amsterdamse School in de Zaanstraat te Amsterdam.
Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1994.
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Als je het werk van een collega moest overnemen die zijn eigen systeem had van
plusjes en minnetjes of kruisjes en bolletjes, moest je maar raden wat hij daarmee
bedoelde. De leiding had nooit een systeem afgedwongen. Het was soms
verwonderlijk dat een aanvrager nog wijs kon worden uit de gegevens die hij
terugkreeg. Natuurlijk kwamen daar klachten over, maar er werden geen maatregelen
genomen. Iedereen had hier zijn eigen koninkrijkje. Op dat punt was de dienstleiding
niet streng genoeg.’ Overigens waren meer personeelsleden zich in die tijd bewust
van de stand van zaken. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het verslag van een bezoek van
omwonenden aan het kantoor van de RDMZ. Op de opmerking van de buren dat de
bureaus zo'n opgeruimde indruk maken, antwoordt een personeelslid: ‘Onze rommel
zit tegenwoordig in de computer en is daarmee onzichtbaar.’10.

Van macht naar gezag
Jessurun, die vanaf 1984 op verzoek van het ministerie al twee dagen per week bezig
is om orde op zaken te stellen in het museumbeleid, wordt in 1985 plaatsvervangend
directeur-generaal Culturele Zaken. Hij voert nog steeds de supervisie over de dienst,
maar laat de dagelijkse leiding over aan L. van Nispen tot Sevenaer. Van Nispen is
een man van de inhoud. Hij is bijna letterlijk opgegroeid in de monumentenzorg:
zijn vader was directeur van het Rijksbureau. Met steun van externe adviseurs probeert
Van Nispen vanaf 1986 een nieuwe organisatiestructuur in te voeren. ‘Eigenlijk
probeerde ik continu stapjes te doen in de richting van de dienstverlenende taak. Ik
heb een goeroe op het gebied van organisatieculturen ingeschakeld: Claude Zarouc.
Hij was sterk georiënteerd op onderlinge communicatie en op de overgang van macht
naar gezag. Na een bijeenkomst met de directie hebben we drie sessies voor het hele
personeel georganiseerd. Daar werden sommige mensen erg zenuwachtig van, maar
mij inspireerde het tot het in gang zetten van een aantal nieuwe ontwikkelingen.’
Van Nispen geeft de Nijmeegse wetenschappers Nelissen en De Vocht de opdracht
om te onderzoeken wat de verschillende organisaties en partijen op het gebied van
de monumentenzorg van de dienst vinden en willen. Daarmee maakt hij de dienst
bewust kwetsbaar voor kritiek.
Begin 1987 verruilt Jessurun zijn hoofddirecteurschap bij de dienst definitief voor
de post van hoofddirecteur Cultuurbeheer op het departement. Met het vertrek van
Jessurun vervalt de functie van hoofddirecteur. Jessurun is voortaan de baas van alle
directeuren van de buitendiensten van WVC. Naast directeur Van Nispen stelt het
ministerie als plaatsvervangend directeur J. den Broeder aan. Hij is het voormalige
hoofd Beheer van de net opgeheven Directie Musea Monumenten en Archieven
(MMA). De Dienstcommissie adviseert negatief over de aanstelling van Van Nispen,
maar de briefwisseling daarover met de directeur-generaal en de secretarisgeneraal
heeft geen effect. Van Nispen zelf vindt de argumenten van de Dienstcommissie niet
steekhoudend en besluit de functie te aanvaarden: ‘Ik geloofde heilig in de weg die
we waren ingeslagen. Natuurlijk was ik een andere persoon dan Jessurun. Dat was
een man van directe actie en klare taal. Ik ben meer iemand van percepties en de
lange termijn. Terwijl Jessurun leiding gaf door de voortgang te controleren en bij
stagnatie voor anderen knopen door de hakken, ben ik geneigd om me heel lang te
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verlaten op ieders eigen verantwoordelijkheidsgevoel. Dat bracht in een aantal mensen
het beste naar boven, want de dienst heeft naar mijn smaak nog nooit zoveel
innoverende vakpublicaties uitgebracht als toen. Maar achteraf heb ik een groot
aantal anderen misschien te lang met hun eigen knopen laten worstelen. Dat pakte
verkeerd uit, ook al omdat ik de regelgeving die we zelf ontwikkelden als hulpmiddel
en niet als doel op zich wilde zien. Ik bracht met andere woorden meer begrip op
voor de rekkelijken dan voor de preciezen.’

Sprookjes
Om te kunnen voldoen aan de nieuwe bestuurlijke en juridische eisen verschuift
volgens het toenmalige hoofd van de Kunsthistorische Afdeling, R. de Jong, eind
jaren tachtig de ‘macht’ binnen de dienst van de bouwkundigen naar de juristen:
‘Door de voorbereidingen van de nieuwe Monumentenwet [die op 1 januari 1989
van kracht zou worden, red.] hadden de juristen het gevoel dat zij op de Olympus
leefden. Wat ontbrak binnen de dienst was een denktank.
Verschillende mensen hebben sinds 1988 geprobeerd een credo af te geven, maar
na elke poging bleef de dienst achter als een door koplampen verblind konijn.’
De resultaten van het onderzoek dat Nelissen en de Vocht voor de RDMZ hebben
gedaan verschijnen in 1987 onder de titel ‘Monumentenzorg: centrale voorzieningen
gewenst?’.11. Centrale voorzieningen blijken zeer gewenst, maar het imago van de
RDMZ stemt niet vrolijk: de ‘klanten’ vinden de dienst wel deskundig, maar ook
traag, bureaucratisch en moeilijk toegankelijk. De RDMZ zal het in de toekomst juist
moeten hebben van servicegerichtheid en klantvriendelijkheid en daarop baseert Van
Nispen een nieuwe opzet voor de dienst. Hij herschikt een deel van de organisatie
tot drie nieuwe afdelingen:
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4 Het cabaret tijdens het lustrumfeest van de personeelsvereniging van de RDMZ in augustus 1988.
Foto RDMZ.

Historie, Kennisbundeling en -uitwisseling en Technieken.12. Bovendien stelt hij ten
behoeve van de directie twee stafbureaus in: een voor Informatiebeleid en
Automatisering en een voor PR en Voorlichting. Drie bestaande afdelingen blijven
intact onder de namen Beleidscoördinatie en algemene zaken, Financiële en
economische aangelegenheden en Juridische zaken en monumentenregistratie.
H. van Eck, hoofd van de afdeling Juridische zaken en monumentenregistratie, en
C. Kraakman, hoofd van de afdeling Beleidscoördinatie en algemene zaken, trekken
de reorganisatie. Dat feit op zich roept bij anderen al weerstand op. Binnen de dienst
groeit de emotionele tegenstelling tussen de ‘bouwboeren’, die hun macht kwijtraken,
en de ‘pennenlikkers’, die anderen de wet voorschrijven. Drie voormalige
afdelingshoofden krijgen de wacht aangezegd. De bijeenkomsten waarop extern
adviseur Andersson de ‘ontheemde’ personeelsleden de plannen verder komt
toelichten, worden met ironie beschreven in het personeelsblad. De
personeelsvereniging kiest voor de viering van haar veertigjarig bestaan in augustus
1988 het thema ‘sprookjes’; volgens voorzitter Otto Steenbrink een uitstekende
gelegenheid om aan de werkelijkheid van alledag te ontsnappen. Het wordt een grote
verkleedpartij met schertsende teksten, boze wolven en onschuldige geitjes, waarin
de hoofdrolspelers van de reorganisatie flink op de hak worden genomen.13.

Breukvlak
Om een breder kader en een groter maatschappelijk draagvlak voor de
monumentenzorg te krijgen, organiseert Van Nispen in 1988 samen met het
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) de
zogeheten ‘Breukvlakconferentie’.14. Tegen de achtergrond van de Vierde Nota voor
de Ruimtelijke Ordening bespreken deskundigen en bestuurders op deze conferentie
de samenhang tussen monumentenzorg en ruimtelijke ordening, volkshuisvesting,
infrastructuur, recreatie en toerisme. Het beeld van de dienst dat Van Nispen daarbij
voor ogen heeft, met inspecteurs die als een soort huisartsen in de eerste lijn werken
en zo nodig een beroep doen op de specialisten in Zeist, roept intern echter weerstand
op. ‘De specialisten die altijd hun eigen contacten hadden gehad, moesten op afroep
beschikbaar worden. Dat was tegen de zere schenen van een aantal mensen, omdat
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zij het zagen als statusverlies,’ zegt Van Nispen. Zelf was hij in die tijd druk bezig
om het veld te voeden met publicaties op verschillende specialistische vakgebieden
en met cursussen voor gemeente-ambtenaren. Hij was er de man niet naar om boven
op de uitvoering van het werk te gaan zitten en dacht dat hij het management wel
aan de afdelingshoofden kon overlaten.
Het huidige hoofd van de Stafdienst Beleidszaken, Ben Verfürden, was indertijd
beleidsmedewerker bij het Nationaal Contact Monumenten (NCM). ‘De
Breukvlakconferentie was een academisch gesprek op niveau. Ik denk dat aan de
operationalisatie van de inhoud te weinig aandacht is besteed. Op dat moment had
er een hanteerbaar ondernemingsplan van moeten worden afgeleid. Het onderzoek
van Nelissen en De Vocht had toen ook net veel bruikbare informatie voor de dienst
opgeleverd, maar daar
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is in praktische zin te weinig mee gebeurd.’
In 1989 onderzoeken Nelissen en Verfürden in opdracht van het NCM of de
gemeenten hun gedecentraliseerde taken in de monumentenzorg hebben opgepakt.15.
Ongeveer de helft van alle gemeenten met monumenten blijkt een
monumentenverordening te hebben en een bijna even groot aantal een commissie
die aanvragen voor vergunningen kan beoordelen. Dat betekent dat de andere helft
nog afhankelijk is van behandeling van vergunningaanvragen door de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Over het algemeen hebben gemeenten maar weinig eigen
arbeidsplaatsen voor de monumentenzorg kunnen scheppen. Hun middelen schieten
daarvoor tekort. Ook klagen de gemeenten dat het restauratiebudget met name voor
grote monumenten niet toereikend is. De samenwerking tussen gemeenten en
particuliere organisaties staat nog in de kinderschoenen. Vergeleken met het
marktonderzoek uit 1987 is het imago van de RDMZ nauwelijks verbeterd. Vooral
de grote en middelgrote gemeenten ervaren de dienst nog steeds als traag, inefficiënt
en log. Achteraf gezien is dit onderzoek de eerste waarschuwing dat het veld van de
monumentenzorg versnipperd dreigt te raken en dat de RDMZ zich tegenover een
deel van de gemeenten onvoldoende kan legitimeren. Dat is een riskante zaak, want
op dat moment bekijkt Den Haag waar de rijksoverheid verder kan bezuinigen.

Achilleshiel
‘Wat de bedrijfsvoering van de dienst zo gecompliceerd maakte, is dat het aantal
variabelen groter dan ooit was, zowel wat betreft de doelstellingen als wat betreft de
middelen’ stelt Leo van Nispen. ‘We hadden te maken met een verschuiving in het
aandachtsveld, het spelersveld, de spelregels, de technieken en de attitude van de
dienst. Daarop moesten we een antwoord geven zonder wijziging in het
personeelsbestand en dat riep ten langen leste een enorme spanning op.’ In 1989
vertrekt plaatsvervangend directeur Den Broeder. De Dienstcommissie biedt hem
als afscheidscadeau een kom met zes goudvissen aan, als symbool van de gedweeë
omgeving die hij wenst. De onderlinge verhoudingen tussen de dienstleiding en de
Dienstcommissie bereiken een dieptepunt als Van Nispen na extern advies het hoofd
van de juridische afdeling Van Eck als opvolger van Den Broeder aanwijst. De
Dienstcommissie is het daar niet mee eens en maakt zich grote zorgen over de gang
van zaken bij de invulling van belangrijke posten in de nieuwe organisatiestructuur.
Van Nispen kiest echter voor Van Eck omdat daarmee de continuïteit in een belangrijk
onderdeel van het werk gegarandeerd is: het afgeven van beschikkingen. ‘Dat was
de Achilleshiel van de dienst, omdat het functioneren van het Nationaal Restauratie
Fonds daar volledig van afhankelijk was. We konden ons op dat gebied geen klachten
permitteren.’ In 1990 kondigt het Rijk een nieuwe bezuinigingsronde aan: de Grote
Efficiency Operatie (GEO). Het ministerie vraagt Van Nispen om bij deze gelegenheid
ook een voorzet te doen voor verzelfstandiging van de dienst. Na de bespreking van
die vertrouwelijke notitie blijkt dat het ministerie geen genoegen neemt met het
beperkte takenpakket voor de RDMZ waarvoor de directie op pragmatische gronden
kiest. Het departement heeft er geen vertrouwen in dat de dienstleiding de
noodzakelijke herijking van taken tot een goed einde zal brengen. Van Nispen
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accepteert de conclusie dat hij beter kan opstappen: ‘De timing was slecht, want we
zaten naar mijn idee nog in de consolidatiefase van de veranderingen. Maar ik ben
weggegaan, omdat het ministerie zei dat het niet goed ging.’ In juni 1991 wordt Van
Nispen directeur van de internationale monumentenorganisatie ICOMOS in Parijs.
Hij zegt dat hij tot zijn eigen verbazing geen dag heimwee heeft gehad naar de dienst:
‘Mijn drijfveer voor het werk was altijd sterk inhoudelijk; ik geloof niet zo in
management als drijvende kracht voor een organisatie.’ Als testament laat hij in het
voorjaar van 1991 de publicatie Cultuurhistorische kwaliteit in de ruimtelijke orde
achter.16.

Orde en visie
Op grond van de Grote Efficiency Operatie moet de RDMZ van de inmiddels tot
167,5 plaatsen ingekrompen formatie nog eens achttien formatieplaatsen inleveren.
In opdracht van het ministerie onderzoekt Bureau Berenschot de mogelijkheden tot
verzelfstandiging en tot vergroting van de effectiviteit en doelmatigheid van de
RDMZ.17. Berenschot stelt onomwonden vast dat de reorganisatie onder Van Nispen
is mislukt. De klus moet worden overgedaan, maar de vraag is door wie. Van Eck
zit een half jaar voor zijn pensioen en is ook door zijn betrokkenheid bij de mislukte
reorganisatie niet de juiste man om de kar te trekken. Het ministerie vindt voor de
RDMZ een interim-directeur: per 1 september 1991 treedt U. Hylkema aan, die na
een bestuurlijke loopbaan aan een aantal kunst- en architectuuropleidingen voor
zichzelf is begonnen als organisatie-adviseur. Ubbo Hylkema kent het métier; hij
heeft een opleiding restauratiebouwkunde gevolgd en is actief in de Koninklijke
Nederlandse Oudheidkundige Bond en in Utrechtse monumentenorganisaties. ‘Mijn
hoofdopdracht was: breng de dienst op orde en geef hem een visie. Doordesem de
organisatie van haar taak.’
Hylkema eist dat hij bij de reorganisatie de vrije hand
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5 Het voltallige RDMZ-personeel verzameld rondom interim-directeur Hylkema voor de achtergevel
van Slot Zeist. Foto RDMZ, J. de Koning, september 1992.

krijgt. Het mislukken van de eerste reorganisatie verklaart hij voor een deel uit de
afhankelijkheid van de dienstleiding van Jessurun op het ministerie: ‘De RDMZ was
een buitendienst die onafhankelijk moest kunnen opereren en een eigen visie moest
ontwikkelen. Het was achteraf bezien geen goede zet van het directoraat-generaal
om Van Nispen als directeur naar voren te schuiven en hem op de achtergrond bij te
staan. Door het ontbreken van een eigen visie is de dienst vanaf 1988 steeds verder
achteruit gekacheld.
De monumentenzorg was in feite gedeformeerd tot een administratief traject. De
zaak werd niet benaderd vanuit de opgave waar de monumentenzorg voor stond. De
provincies waren weggeschreven. Toen ik bij de dienst kwam heb ik laten nagaan
hoeveel geld de monumentenzorg daardoor misliep. De bijdrage van de provincies
bleek teruggelopen van 32 naar 15 miljoen per jaar. Dat kon natuurlijk niet op het
moment dat de monumentenpot steeds leger werd.’

Generalisme
Hylkema constateert dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zichzelf min of
meer buitenspel had gezet. ‘Het was een bizarre situatie. Toen ik net bij de dienst
zat werd de monumentenbijdrage van WVC aan de stadsvernieuwing stopgezet.
Weer 26 miljoen per jaar minder. Monumentenzorg was een ondergeschikt
sectorbelang geworden; het ontbrak aan coalities. De dienst kon die stap naar buiten
niet zetten. De directie zat in een pure verdedigingskramp tegenover de medespelers
in het veld. Ik vond het mijn taak om ze van die defensieve houding in het offensief
te krijgen. Het belangrijkste was om de mensen daarvoor te motiveren.’ De aanpak
van Hylkema is persoonlijk en confronterend. Hij praat met mensen afzonderlijk,
loopt geregeld overal binnen, organiseert bijeenkomsten voor het personeel en maakt
hen bewust van de bedreigingen voor de dienst én van de oplossingen. Hij schaft de
zes afdelingen en de twee stafbureaus af, ontheft de afdelingshoofden van hun functie
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en vereenvoudigt de organisatie in navolging van het rapport van Berenschot naar
drie sectoren: de Regioservice (sector 1), de sector Kennis, Informatie en
Communicatie (sector 2) en de sector Bedrijfsvoering en Beleidszaken (sector 3).
Hylkema ziet maar één mogelijkheid om
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6 Het hoofd Communicatie, Ben Verfürden, toont tijdens de Restauratievakbeurs in de RAI in
Amsterdam op 20 oktober 1992 het nieuwe logo van de RDMZ. Interimdirecteur Hylkema (rechts)
kijkt tevreden toe. Foto RDMZ.

tegelijkertijd aan de GEO-taakstelling te voldoen: de dienst ontruimen, verbouwen
en dan opnieuw inrichten. Hoewel voor iedereen duidelijk is dat de RDMZ een
kennisinstituut moet worden, pleit Hylkema voor generalisme. Dat lijkt een
tegenstrijdige beweging, maar het was een bewuste strategie: ‘Dat deed ik om mensen
uit hun hokjes te halen. Ik zag dat er in het tweede echelon veel bruikbare mensen
zaten. Als ik de dienst toen als kennisinstituut had gepropageerd, had ik hun talenten
nooit kunnen inzetten. Ik heb bewust al die mensen door elkaar gehusseld.’

Tegenspel
Hylkema brengt ook onder woorden wat iedereen allang weet of voelt: de dienst kent
nog steeds rangen en standen. ‘Alleen al tussen de jongere academici die zich
gedroegen als de goudhaantjes van de dienst en de bouwkundigen van de oude stempel
zat een enorme spanning. De vorige directie had dat sociale probleem binnen de
dienst nooit aangepakt.’ Tot dan toe had de dienst ook geen eigen
personeelsfunctionaris gehad. Hylkema besluit daar verandering in te brengen.
Tegelijkertijd start hij een aantal ontslagprocedures. ‘De Dienstcommissie gaf mij
in dat hele proces enorm goed tegenspel. Daarvoor wil ik hen echt een saluut brengen.
Zij waren het belangrijkste veranderingsinstrument binnen de organisatie.’ De
Dienstcommissie werkt in het voorjaar van 1992 een eigen voorstel voor de
reorganisatie uit tijdens de jaarlijkse retraite in vormingscentrum ‘De Klencke’ te
Oosterhesselen. De bedoeling van het plan is om het draagvlak voor het nieuwe
organisatiemodel te peilen en te kijken of de vacatures in de leiding met interne
kandidaten kunnen worden vervuld. De Dienstcommissie pleit onder andere voor
het aanstellen van twee interim-sectorhoofden uit het bestaande personeelsbestand.
Hylkema neemt dat plan over. Als een half jaar later blijkt dat dat niet werkt, steunt
de Dienstcommissie na een nieuwe marathonzitting in Oosterhesselen het voorstel
om voor die functies mensen van buiten aan te trekken. Kunsthistoricus Peter Don,
van juni 1992 tot juni 1996 lid van de Dienstcommissie, legt uit waarom de
Dienstcommissie dat als enige oplossing zag: ‘Het nieuwe managementteam moest
de kwaliteit bezitten om vorm te geven aan de cultuuromslag. Omdat we tot de
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conclusie waren gekomen dat daarvoor intern geen geschikte kandidaten waren,
wilden we absolute garanties dat er mensen van buiten zouden komen.’ De
Dienstcommissie had ook besloten dat deze nieuwe reorganisatie alleen kon slagen
volgens een ‘bottom-up’ benadering. ‘In 1992 zijn we samen met de achterban heel
actief bezig geweest met het maken van een concept voor een ondernemingsplan. Ik
heb meegemaakt dat er wel vijftig tot zestig personeelsleden op onze bijeenkomsten
kwamen; de betrokkenheid van het personeel was groter dan ooit. Hylkema had
iedereen losgeweekt of losgetrokken van zijn oude positie, maar waar het naar toe
ging wist niemand. Daarom namen wij als Dienstcommissie maar het initiatief.’
In oktober 1992 heeft de Dienstcommissie een flinke aanvaring met Hylkema,
omdat die zijn plan voor de GEO-taakstelling onvoldoende onderbouwd heeft
ingeleverd bij het ministerie. Directeur-generaal
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Riezenkamp is het met de kritiek van de Dienstcommissie eens en schort de invulling
van de GEO-taakstelling op totdat Hylkema een akkoord heeft bereikt over het
definitieve reorganisatieplan voor de dienst. Dat lukt uiteindelijk in december van
dat jaar, maar niet zonder kanttekeningen van de Dienstcommissie. Peter Don: ‘We
hadden moeite met het feit dat het voltallige personeel nieuwe functies kreeg en met
de vage functie-omschrijvingen die daarbij hoorden. We eisten een eigen nota
personeelsbeleid voor de dienst en een opleidings- en trainingsprogramma. Wat het
generalisme van Hylkema precies inhield was ons toen nog niet zo duidelijk, maar
we voelden wel dat je er niet was met iedereen in naam een nieuwe functie te geven.
Ook al noem je bijvoorbeeld een fotograaf en een boekbinder beiden “vaktechnisch
medewerker informatiebeheer”, ze doen toch heel verschillende dingen en kunnen
elkaar ook niet vervangen.’

Strategisch Plan
Terwijl Hylkema zijn handen vol heeft aan de reorganisatie legt minister d'Ancona
van WVC eind 1991 in het kader van haar Cultuurnota nieuwe bezuinigingsplannen
voor aan de Raad voor het Cultuurbeheer.18.
Die reageert verontrust, vooral omdat de minister de oplossing zoekt in het strenger
selecteren van monumenten en in strijd met de RDMZ-nota Cultuurhistorische
kwaliteit in de ruimtelijk orde de monumentenzorg als geïsoleerd werkterrein
behandelt.19. In 1992 luiden ook het NCM, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
(VNG) en het NRF de noodklokken en beginnen zij een politieke lobby om de
aandacht te vestigen op de achterstanden in de restauratiesector. Op dat moment
bestaat een hardnekkige achterstand van ongeveer 600 miljoen gulden. De minister
houdt vast aan de bezuinigingen, maar belooft met een Strategisch Plan te komen
voor het wegwerken van de achterstanden. Om inzicht te krijgen in de stand van
zaken laat het ministerie de wet- en regelgeving evalueren. In de loop van 1992
komen onderzoekers onder leiding van K. Buitendijk 20.000 restauratiedossiers bij
de RDMZ doorspitten. Een ploeg werkstudenten wordt ingehuurd om alle cijfers
boven water te halen.
Tegen de tijd dat Buitendijk klaar is met zijn onderzoek in Zeist heeft de RDMZ
een nieuwe directeur, een nieuwe structuur en drie nieuwe sectorhoofden. In mei
1993 treedt Hylkema's opvolger aan: de Amersfoortse wethouder en kunsthistoricus
F. Asselbergs. Hij is zijn loopbaan ooit bij de RDMZ begonnen, want van 1971 tot
1978 is hij beheerder geweest van het Nederlands Documentatiecentrum voor de
Bouwkunst in Amsterdam. Dat centrum was onderdeel van de RDMZ totdat het in
1988 opging in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Fons Asselbergs heeft
een prominente rol gespeeld in het bevorderen van de eensgezindheid die sinds het
eind van de jaren tachtig gegroeid is tussen de gemeenten en de particuliere
organisaties in de monumentenzorg.

Achterstand onbekend
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In zijn entree-rede op 7 mei 1993 presenteert Asselbergs vijf uitgangspunten voor
de dienst: teamwork, creativiteit, een geruisloze werkorganisatie, eigen
verantwoordelijkheid en productiviteit. Asselbergs doet waar velen op gewacht
hebben: hij geeft de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een nieuw gezicht in het
veld. Al in zijn nieuwjaarstoespraak van 1994 signaleert hij dat er behoefte is aan de
expertise van de dienst: ‘Binnen onze doelgroep, de gemeenten en de beherende
particuliere organisaties, ontstaat onrust over het vertrek van zoveel gekwalificeerde
kennis van instandhoudingstechnologie. Dat is volgens velen een der pijlers van het
bestaansrecht van onze dienst.’ Asselbergs herstelt het contact met de provincies en
werkt aan betere contacten met de gemeenten. Ook aan het overleg binnen het
ministerie van WVC heeft hij zijn handen vol. De Algemene Rekenkamer brengt in
het najaar van 1993 een rapport uit over de stand van zaken in de registratie,
conservering en restauratie van het Nederlandse cultuurgoed.20. Wat de
monumentenzorg betreft stelt de Rekenkamer vast dat de achterstand in onderhoud
en restauratie niet bekend is en ook niet systematisch wordt bijgehouden of aangepakt.
Daardoor is er geen onderbouwing voor het streven van het ministerie om het
restauratiebudget geleidelijk over te hevelen naar het onderhoudsbudget. De informatie
in het monumentenregister is nog steeds niet compleet en actueel. De in 1986 beloofde
herinventarisatie blijkt nog niet te zijn uitgevoerd, waardoor het moeilijk te bepalen
is welke monumenten in de toekomst wel en welke niet onder de Monumentenwet
zullen vallen.
Het Monumenten Selectie Project (MSP), dat in vervolg op het MIP eveneens
decentraal wordt uitgevoerd, ondervindt vertraging omdat het budget voor de
uitvoering niet toereikend is. Ook constateert de Rekenkamer dat de RDMZ het
aanvullen en actualiseren van de zogeheten redengevende omschrijvingen in het
monumentenregister incidenteel uitvoert.
Conclusie: wil de RDMZ zich ontwikkelen tot een centraal kennisinstituut, dan
moeten de achterstanden in de registratie en documentatie voortvarend worden
aangepakt. In haar reactie op het rapport van de Rekenkamer nuanceert de minister
de kritiek. Een deel van de gebreken zit in de ondersteunende docu-
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mentatie, die onvoldoende relatie heeft met de wettelijke taken van de dienst. De
minister vindt het onverantwoord om daar nu veel geld aan uit te geven. Wel wil zij
bekijken hoe gemeenten kunnen worden gestimuleerd om hun gegevens beter aan
te leveren.

Goed gefundeerd en breed bekeken
Als het monumentenbeleid op dezelfde voet doorgaat, komt een aantal monumenten
niet op tijd voor restauratie aan de beurt en gaan zij in het ergste geval verloren,
waarschuwt Buitendijk eind 1993 op grond van zijn onderzoek naar de effecten van
het monumentenbeleid sinds 1984. In de nota Monumenten beter bekeken formuleert
hij twaalf beleidsvragen die de minister moet beantwoorden in haar aangekondigde
Strategisch Plan.21. Hoewel ze allemaal wezenlijk zijn voor de toekomst van de
monumentenzorg, hebben twee vragen in het bijzonder betrekking op het werk van
de RDMZ: ‘Op welke manier kan het beste een integraal informatiesysteem voor de
monumentenzorg worden opgebouwd?’ En: ‘Welke rolverdeling tussen de overheden
onderling en tussen overheid en particulier initiatief past in het toekomstig
monumentenbeleid?’ De minister beantwoordt die vragen in 1994 met de nota
Monumenten goed gefundeerd, Strategisch Plan Monumentenzorg.22.
Daarbij laat zij zich inspireren door de nota Hora Est23. van de RDMZ: een pleidooi
voor het integreren van de monumentenzorg in het beleid tot behoud van
cultuurhistorische kwaliteit. Het is het eerste credo van de dienst sinds lange tijd dat
doel treft. De minister constateert niet alleen dat er tot het jaar 2005 extra geïnvesteerd
moet worden in de monumentenzorg, maar betrekt de provincies weer uitdrukkelijk
bij de zaak. Provincies kunnen vooral kleinere gemeenten en particuliere organisaties
bijstaan. De RDMZ moet rekenen op meer werk voor de Regioservice en een groter
beroep op de kennis- en informatiefunctie. Ook zal de RDMZ moeten werken aan
een intensievere relatie en betere afstemming met de provincies. Daarom bezoekt de
directeur van de RDMZ in 1993 en 1994 alle provincies om afspraken te maken over
hun bijdrage aan de uitvoering van het Monumenten Selectie Project en om de
meningen te peilen over het opzetten van een Steunpuntennetwerk. Het resultaat is
dat alle provincies en het IPO akkoord gaan met de intenties van het Strategisch Plan.
Vervolgens publiceert de RDMZ in 1995 zijn langverwachte beleidsplan onder
de titel Monumenten breed bekeken24. Daarin zet de dienst twee duidelijke lijnen uit:
het realiseren van een Steunpuntennetwerk in nauwe samenwerking met gemeenten
(VNG), provincies (IPO), particuliere organisaties (NCM) en financiers (NRF), en
het opzetten van een Objecten Databank (ODB), waarin de gegevens uit het
monumentenregister toegankelijk worden gemaakt voor extern gebruik en vervolgens
de kern gaan vormen van een breed opgezet geautomatiseerd informatiesysteem. In
deze nota benadrukt de RDMZ nogmaals de rol van de monumentenzorg in de
ruimtelijke ordening, maar anders dan in Hora Est worden de zorg voor het object
en de zorg voor het gebied niet meer als een tegenstelling gepresenteerd. De RDMZ
moet terug naar het vakspecialisme waar de gemeenten om vragen en tegelijkertijd
een gebiedsgerichte benadering ontwikkelen.
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De markt op
Ter onderbouwing van de plannen voor het Steunpuntennetwerk en de Objecten
Databank laat de dienst in 1995 opnieuw een marktonderzoek doen.25. Centrale vraag
is hoe de ‘klanten’ de nieuwe producten van de dienst beoordelen en in welke
behoeften de dienst verder nog kan voorzien. De Nieuwsbrief die de dienst sinds
1991 uitgeeft en het Restauratievademecum dat al sinds 1985 bestaat, blijken redelijk
goed te scoren. Wel bestaat er nog steeds behoefte aan algemene leidraden en
voorbeelden op het gebied van restauratiemethoden en -technieken. Daarnaast is het
advies van de dienst welkom in moeilijke besluitvormingsprocessen en complexe
projecten. Het idee om een Steunpuntennetwerk op te zetten valt in goede aarde,
omdat bij de bestaande regio-indeling de afstand tussen de RDMZ en het veld voor
veel partijen te groot is. De meningen over de rol die de RDMZ moet spelen zijn
overigens verdeeld. Sommigen missen de RDMZ in de uitvoering, anderen vinden
dat het onduidelijk is welke rol de RDMZ zelf wil spelen. Een duidelijke visie van
de dienst ontbreekt. Wat het imago betreft heeft de RDMZ bij velen een goede naam,
maar wordt de dienst in bepaalde kringen nog steeds als een ivoren toren gezien. De
dienst moet het hebben van zijn gezag en behoedzaam te werk gaan in het aanbieden
van zijn deskundigheid. Medewerkers moeten flexibel en bereikbaar zijn en de
diensten snel kunnen leveren. Algemene teneur is: zorg eerst dat de zaken intern op
orde zijn en ga dan pas de markt op. Bij de presentatie van de onderzoeksresultaten
kondigt directeur Asselbergs aan dat hij samen met de sectorhoofden een plan van
aanpak voorbereidt om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de dienst te
verbeteren en de specialistische expertisefunctie te versterken. Met dat laatste raakt
hij een gevoelige snaar binnen de dienst. Waren de experts nu juist niet bij de laatste
reorganisatie afgeschaft?
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Badwater
Terwijl de buitenwacht weer vertrouwen krijgt in de koers van de RDMZ, maakt de
Dienstcommissie zich ernstige zorgen over de interne ontwikkelingen.
Onder leiding van het managementteam, dat bestaat uit directeur Asselbergs en
de drie sectorhoofden, lukt het de dienst nog steeds niet een ondernemingsplan op
te stellen. Wat de Dienstcommissie echter nog de meeste zorgen baart, is de
bedrijfscultuur:
‘Langzaam maar zeker zagen we dat het weer de verkeerde kant opging. Daarom
hebben we herhaaldelijk aangedrongen op de evaluatie die in 1993 was afgesproken’,
zegt Peter Don die in 1994 voorzitter van de Dienstcommissie werd.
Na het vertrek van interim-directeur Hylkema is over een belangrijk punt in de
nieuwe organisatiestructuur verdeeldheid blijven bestaan: het streven naar
generalisme. De opzet is dat binnen de Regioservice voortaan consulenten als
accounthouders werken die in een bepaald gebied het centrale aanspreekpunt voor
gemeenten en particuliere organisaties zijn. Die consulenten zijn het nieuwe gezicht
van de dienst.
Het zijn generalisten, veelal jonge mensen die voordien op de juridische en
financieel-administratieve afdelingen hebben gewerkt of nieuw zijn aangesteld. Ze
worden door middel van een postacademische opleiding aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Utrecht klaargestoomd voor de praktijk van de monumentenzorg. Waar
nodig verwijzen zij door naar hun gespecialiseerde collega's. Rob de Jong, voormalig
hoofd van de afdeling Historie, gelooft in die benadering. ‘De bedoeling was om
ongeveer dertien juniorconsulenten snel op een gelijk kennisniveau te brengen. Dat
was een van de bouwstenen van de cultuuromslag. Door een aantal mensen te wapenen
met kennis zouden zij loskomen van de bestaande structuren en anders tegen hun
werk gaan aankijken.’ De mensen die traditioneel vanuit de dienst de contacten met
opdrachtgevers van restauraties onderhouden, hebben echter moeite met de overname
van hun werk. Bouwhistoricus Thomas van Straalen: ‘Wij zagen die administratieve
mensen niet het land ingaan. De dienst is bij de reorganisatie van 1992 een aantal
specialisten kwijtgeraakt. Ik vind dat het kind toen met het badwater is weggegooid.’
Volgens Rob de Jong werd het idee om echte generalisten te kweken intern
onvoldoende gedragen: ‘Daardoor ontstond een vacuüm. De buitenwacht bleef naar
deskundigen vragen, de deskundigen gingen daar op in en werden alleen maar meer
deskundig.’
Peter Don heeft een andere verklaring voor het mislukken van het plan van
Hylkema: ‘Het generalisme een papieren verhaal gebleven, omdat we door de
GEO-taakstelling niet genoeg nieuwe mensen konden aanstellen om het in te vullen.
Bovendien had een aantal zittende mensen een houding van “Daar doen wij lekker
toch niet aan mee”.’ Don signaleert ook dat het managementteam niet eensgezind
optrad en dat directeur Asselbergs aanvankelijk nauwelijks aan het oplossen van
interne problemen toekwam, omdat de financiële en personele middelen om de
reorganisatie daadwerkelijk door te voeren ontbraken: ‘Dat werd voor een belangrijk
deel veroorzaakt door de lijken in de kast waar de dienst na de reorganisatie mee zat.
Hylkema had wel diverse ontslagprocedures in gang gezet, maar die waren niet
adequaat afgewerkt: de betrokken personen stonden allen nog op de loonlijst.’
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Op de bres
Door de financiële patstelling lijkt het in 1994 of de dienst in kringetjes rondloopt
om zijn nieuwe identiteit te vinden. De doorbraak komt als de politiek een ommezwaai
maakt ten aanzien van de monumentenzorg. Sinds de formatie van het Paarse kabinet
in 1994 valt monumentenzorg onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen. Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling sturen de 36 grootste
monumentengemeenten eind 1994 een brandbrief aan het nieuwe kabinet. Begin
1995 slaagt staatssecretaris Nuis er in een extra financiële impuls van 5 miljoen los
te krijgen. Na een periode van intensief overleg tussen de RDMZ en het ministerie
verrast Nuis aan het eind van dat jaar de wereld van de monumentenzorg met de
mededeling dat daar nog eens 275 miljoen gulden bij komt. Een ruggensteun die ‘als
manna uit de hemel komt’, schrijft Fons Asselbergs.26. Het geld is bedoeld voor de
uitvoering van het werkplan Op de bres.27. Daarnaast krijgt de RDMZ extra geld om
de personeelsformatie weer op sterkte te brengen. Sinds 1991 kon de personele
bezetting nooit voor de volle 149,5 formatie-eenheden worden ingevuld, omdat een
aantal vacatures als gevolg van de reorganisaties geblokkeerd was. Om de dienst te
ontlasten neemt de directeur Cultureel Erfgoed, C. van 't Veen, de extra kosten op
zich.
Geen wonder dat Asselbergs in deze tijd spreekt van ‘boter bij de vis’. In zijn
nieuwjaarstoespraak op 2 januari 1996 vat hij het goede nieuws als volgt samen:
‘Zowel het directoraat Cultureel Erfgoed als de Rijksdienst is ervan overtuigd dat
het Werkplan van Nuis alleen dán goed kan worden uitgevoerd als in Zeist een aantal
mankementen en weeffouten in de organisatie snel wordt weggewerkt.’ Eindelijk
kan hij het appel dat hij bij zijn aantreden in 1993 heeft gedaan op de persoonlijke
verantwoordelijkheid van zijn medewerkers, verzilveren: ‘Het heeft lang geduurd
voordat ik in harde valuta dit woord gestand

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

56
kan doen, maar duurzame oplossingen komen nu reëel binnen bereik.’
Ook de Dienstcommissie, die op 21 december 1995 samen met Asselbergs een
gesprek heeft gehad met Van 't Veen, is tevreden. Eindelijk komt er weer ruimte om
de knelpunten in het personeelsbeleid op te lossen. ‘Je kunt wel stellen dat we als
medezeggenschapsorgaan vanaf 1992 ook een cultuuromslag hebben doorgemaakt:
van hoofdzakelijk wantrouwend naar in hoge mate meedenkend’, stelt Peter Don.
Als Asselbergs in februari 1996 op grond van zijn definitieve evaluatie van de
reorganisatie met het idee van een proefopstelling komt, is Peter Don een van de
belangrijkste pleitbezorgers: ‘Iedereen had z'n buik vol van reorganisaties, maar
tegelijkertijd had niemand het gevoel dat het nu goed liep. Ik beschouw de
proefopstelling als een soort tweede oplevering, waarbij de fouten die in de organisatie
zijn geslopen, worden hersteld.’ De proefopstelling is echter ook een voorzet voor
de nieuwe reorganisatie die nodig is in verband met de naderende verzelfstandiging
van de RDMZ. In het kader van de proefopstelling veranderen in 1996 zo'n zestig
mensen met behoud van rechtspositie meer of minder ingrijpend van functie. Het
werk in de sectoren wordt overzichtelijker door de aanstelling van afdelingshoofden
en de dienst krijgt een denktank in de vorm van de Stafdienst Beleidszaken. De
andere poot van sector 3 wordt de Stafdienst Bedrijfsvoering.

Eigen geluid
De keuze van Asselbergs om de nieuwe personele ruimte te benutten voor het
versterken van de expertisefunctie van de RDMZ wordt toegejuicht door Gijs van
Herwaarden, die vanaf 1987 secretaris is geweest van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg. ‘Vanaf het moment dat minister Brinkman eind 1985 de RDMZ
tot kennisinstituut verklaarde is de kennis bij de dienst alleen maar afgenomen’, stelt
hij vast. Die ontwikkeling is des te zorgelijker, omdat tegelijkertijd ook de rol van
het onafhankelijk advies op het gebied van de monumentenzorg is geminimaliseerd.
De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg werd in 1990 ondergebracht bij de
Raad voor het Cultuurbeheer, die vervolgens in 1996 opging in de Raad voor Cultuur.
Tot 1 september 1997 heeft Van Herwaarden het secretariaat gevoerd voor de
commissie voor monumentenzorg en archeologie die uit slechts zes personen bestaat.
Al die jaren heeft Van Herwaarden een krachtig eigen geluid van de RDMZ gemist:
‘Het is mij altijd opgevallen dat de dienst zo'n wazig beeld had van zijn eigen
kerndoelstelling. Dat heeft geleid tot een verschraling van kennis die de dienst op
een aantal momenten in de recente geschiedenis bijna fataal is geworden. Het komt
er nu op aan dat de dienst zich inhoudelijk duidelijk profileert, zodat de buitenwacht
precies weet wat ze van de RDMZ kan verwachten.’ Binnen de dienst bestaat bij
sommigen echter de angst dat directeur Asselbergs te ver voor de muziek uitloopt.
Waren ze net gewend aan de nieuwe sectorindeling, komt hij alweer met een
proefopstelling. Ries van Hemert is in 1996 lid geworden van de OR, de opvolger
van de Dienstcommissie sinds de invoering van de nieuwe Wet op de
Ondernemingsraden. Hij is op zich wel blij met de interne verschuivingen, maar
vraagt zich af of ze voldoende zijn om de negatieve gevolgen van de reorganisatie
van 1993 terug te draaien: ‘ We hebben nu nog maar een stuk of vijf bouwkundig
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specialisten in dienst die gezien hun leeftijd ook binnen een paar jaar weg zijn. Ik
merk in mijn werk dat er juist behoefte is aan deskundigheid om de plannen en de
uitvoering van restauraties te toetsen. De aanvragen voor monumentenzorg vallen
bij veel gemeenten onder Bouw- en Woningtoezicht. Daar zijn ze heel andere regels
gewend dan wij. Voor je het weet zetten ze de centrale verwarming op de begroting.
Wij moeten die plannen hier controleren volgens de Leidraad vaststelling subsidiabele
kosten, maar dan moet je wel tekeningen, bestekken en begrotingen kunnen lezen.’

Zakelijk verantwoorden
In de ogen van Rob de Jong, die inmiddels bij de Stafdienst Beleidszaken werkt,
heeft Asselbergs de essentie van het organisatiemodel van Hylkema niet overgenomen.
‘Hij heeft een vorm van middenmanagement ingevoerd waardoor er geen sprake
meer is van de platte organisatie die Hylkema wilde,’ stelt hij. Hoewel hij achteraf
denkt dat de medewerkers van de dienst misschien wat langer intensief begeleid
hadden moeten worden in hun nieuwe rol, zit Ubbo Hylkema er niet mee dat
Asselbergs sleutelt aan ‘zijn’ organisatiemodel: ‘Een proefopstelling is alleen maar
goed, want in zo'n dienst moet een continu veranderingsproces plaatsvinden, waarin
mensen nieuwe carrière-perspectieven krijgen en alle talenten worden geactiveerd.
De jongeren moeten de kans krijgen om met respect voor de ouderen het tegendeel
te bewijzen. Het goede van Asselbergs is dat hij de buitenwacht kan laten zien dat
moderne architectuur en monumentenzorg samen voor de kwaliteit van de gebouwde
omgeving kunnen zorgen’, stelt Hylkema.
Ben Verfürden, die sinds oktober 1996 hoofd is van de nieuwe Stafdienst
Beleidszaken, is niet bang dat Asselbergs in zijn voortvarendheid het contact met de
werkvloer verliest: ‘Hij heeft een visionaire instel-
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ling, maar hij heeft beslist oog voor de zakelijke kant van de organisatie. Hij heeft
er nadrukkelijk voor gekozen om te investeren in het middenmanagement, dat hij de
“ruggengraat” van de dienst noemt. Ik ben het helemaal met hem eens dat op dat
niveau binnen de dienst visie en dagelijkse praktijk met elkaar in balans moeten
worden gebracht. Op het zakelijke vlak hebben we bij de RDMZ nog heel wat te
leren.
Daarvoor maken we nu nog veel gebruik van externe deskundigen. Overigens is
de aard van deze dienst wel zo dat er nooit een puur zakelijke tent van te maken is.
Dat is niet uniek voor de RDMZ; het is kenmerkend voor organisaties die een sterk
inhoudelijk gericht takenpakket hebben. Dat het hier wellicht een beetje extreem is
geweest, heeft volgens mij ook te maken met de positie van de dienst ten opzichte
van het ministerie. De dienst hoefde zich niet zo te bekwamen in financieel beheer
en personeelsbeleid, omdat het ministerie daarvoor zorgde. Vergeet niet dat
management in de non-profitsector ook nog maar recent tot ontwikkeling is gekomen.
Ik zie binnen de bedrijfscultuur nu wel een positieve tendens. Langzaam maar zeker
dringt het bewustzijn door dat je je zakelijk moet verantwoorden, zeker nu er sprake
is van verzelfstandiging.’
In 1996 heeft een interdepartementale commissie geadviseerd om de RDMZ vanaf
1 januari 1998 geleidelijk te verzelfstandigen in de vorm van een agentschap. Dat
betekent dat de bewindspersoon van Cultuur formeel en beleidsmatig in hoge mate
verantwoordelijk blijft. Met de RDMZ maakt hij prestatie-afspraken, stelt daarvoor
een naar eigen inzicht te besteden budget beschikbaar en rekent de dienst vervolgens
af op zijn prestaties.

M2000
Als het gaat om het maken van beleid zijn de consulenten van de Regioservice de
voelhorens van de RDMZ. Zij onderhouden direct contact met gemeenten en
provincies en blijven daardoor op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen
en knelpunten in de decentrale praktijk. Daarnaast heeft de Stafdienst Beleidszaken
in 1996 en 1997 enquêtes uitgezet bij alle gemeenten en provincies om de lopende
Steunpuntennetwerk-experimenten te evalueren. De informatie die de RDMZ op
deze manier verkrijgt, stelt de dienst in staat zijn dienstverlening zo goed mogelijk
af te stemmen op de behoeften. Uit de enquêtes blijkt bijvoorbeeld wat het effect is
van de adviezen die de RDMZ aan gemeenten geeft in het kader van de wettelijke
vergunningprocedure en hoe die adviezen worden gewaardeerd.28. Een ruime
meerderheid van de gemeenten, 69%, vindt de adviezen goed tot zeer goed en neemt
ze ook zonder meer over. Ten aanzien van de experimentele steunpunten blijkt dat
maar een derde van alle gemeenten vindt dat de gedecentraliseerde monumentenzorg
echt goed werkt. Ruim de helft vindt dat het systeem redelijk functioneert, maar 12%
is niet te spreken over de gang van zaken. Belangrijkste oorzaak van de klachten is
het gebrek aan kennis en expertise bij de gemeenten, naast een tekort aan financiële
middelen. De verwachtingen van het Steunpuntennetwerk, dat op het moment van
het onderzoek in nog maar twee provincies bestond, zijn hoog.
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De onderzoeken bevestigen de richting waarin de inmiddels vijftigjarige RDMZ
zich verder wil ontwikkelen. Ook de Cultuurnota Pantser of Ruggengraat voor de
periode 1997-2000 ondersteunt de plannen van de RDMZ om zich verder tot
expertisecentrum te ontwikkelen.29. Inmiddels heeft het management de proefopstelling
geëvalueerd en is een ondernemingsplan voor de komende jaren in de maak. Na alle
turbulente jaren lijkt de situatie in de monumentenzorg voorlopig redelijk stabiel.
De uitvoering van het monumentenbeleid zal waarschijnlijk gedecentraliseerd blijven.
Als het aan de leiding van de RDMZ ligt, wordt het jaar 2000 een Monumentenjaar
waarin de dienst zichzelf als sterke partner kan presenteren. Tegen die tijd moet de
RDMZ een cultuurdienst zijn met een centraal kennisinstituut en een stevig
steunpuntennetwerk voor de uitvoering; een dienst die coördineert, sturing geeft,
voorwaarden schept en de kwaliteit van de Nederlandse monumentenzorg bewaakt.
Het programma M2000 geeft de weg aan die de dienst de komende jaren wil
bewandelen. Gezien de verschillen in leeftijd, ervaring en visie zal niet iedereen
binnen de dienst de dirigent in hetzelfde tempo volgen. Dat hoeft voor het publiek
geen probleem te zijn, zolang de muziek maar niet vals klinkt.
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Gijs van Herwaarden
Onafhankelijk, kritisch en deskundig
Een halve eeuw advisering over het (rijks)monumentenbeleid
Bijna de hele twintigste eeuw heeft de regering zich bij het (uit)voeren
van het rijksmonumentenbeleid terzijde laten staan door een onafhankelijk
en zelfstandig opererend college van deskundige adviseurs. Deze adviseurs
konden niet alleen het gevoerde beleid legitimeren, maar zij konden ook
een kritische blik werpen over de schouders van de ambtelijke uitvoerders,
hen wijzen op lacunes in dat beleid en hen waarschuwen voor de effecten
van bepaalde beleidsvoornemens.
In 1995 ging de Rijkscommissie voor de Monumenten op in de Raad voor
Cultuur en hield daarmee, na bijna vijftig jaar, op te bestaan als
onafhankelijk adviesorgaan.
Na het korte en tumultueuze functioneren, van 1874 tot 1879, van het College van
Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, voorgezeten door
mr. C. Fock, stelde de regering bij KB van 7 juli 1903 de ‘Rijkscommissie tot het
opmaken en uitgeven van een Inventaris en eene Beschrijving van de Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en Kunst’ in. Deze commissie werd voorgezeten
door dr. P.J.H. Cuypers; dr. J. Kalf was secretaris. Op haar beurt werd deze commissie
in 1918 vervangen door de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Deze bestond
tot 1933 uit een Afdeling A ‘voor het Inventariseren en Beschrijven’, onder
voorzitterschap van mr. dr. J.C. Overvoorde, en een Afdeling B ‘voor het Behoud
en de Herstelling’, onder voorzitterschap van (voornamelijk) prof. dr. J.A.G. van der
Steur. Vervolgens functioneerde tot 1946 weer één ongedeelde Rijkscommissie voor
de Monumentenzorg, gepresideerd door Van der Steur en met Kalf wederom als
secretaris.1.
In 1946 kwam de Voorlopige Monumentenraad tot stand, ‘die Onzen Minister van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bijstaat en desgevraagd of eigener beweging
van advies dient op het gebied van de zorg voor de monumenten’. De raad was
samengesteld uit vijf afdelingen: de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek, de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg (‘met als ressort de
onroerende monumenten dateerend van na 800 na Chr.’), de Rijkscommissie voor
de Musea, de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving en de Rijkscommissie
voor de Bescherming van Monumenten tegen Rampen en Oorlogsgevaren. Zo werd
een adviescollege gecreëerd, waarin de advisering over de archeologie, de
monumentenzorg en de musea gezamenlijk werd ondergebracht.
Bij de inwerkingtreding van de Monumentenwet in 1961 ging de Voorlopige
Monumentenraad vanzelfsprekend ‘Monumentenraad’ heten. In 1990 werden deze
Monumentenraad, de Archiefraad en de Commissie van Advies voor de
Natuurhistorische Musea ondergebracht in de Raad voor het Cultuurbeheer.
Deze raad werd eind 1995 met de Raad voor de Kunst samengevoegd tot de Raad
voor Cultuur.
Vanaf dat moment bestond er geen zelfstandig adviesorgaan meer op het terrein
van het culturele erfgoed.
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Periode 1946-1961
Het jaar 1947 - het jaar waarin het Rijksbureau voor de Monumentenzorg werd
omgezet in een Rijksdienst - neemt in de annalen van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg geen bijzondere plaats in. In het verslag van de werkzaamheden
van de commissie over de periode van 19 september 1946 tot en met 31 december
1947 wordt er geen melding van gemaakt. Daaruit mag worden geconcludeerd dat
de betrokkenen die omzetting niet als iets bijzonders zagen. Wel is 1946 in de
geschiedenis van de in 1918 ingestelde Rijkscommissie een markeringspunt. Immers,
in artikel 4 van het KB van 20 juni 1946, nr. 18, waarbij de Voorlopige
Monumentenraad werd ingesteld, werd bepaald dat de commissie de Tweede Afdeling
van deze raad zou zijn.
De raad werd op 19 september 1946 geïnstalleerd. In
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1 De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, afdeling II van de Voorlopige Monumentenraad,
bijeen tijdens haar honderdste vergadering, op 2 augustus 1955 in de grote vergaderzaal van het
ministerie van OKW. Foto in collectie RDMZ. Met de klok meegaand zien we, zittend: mr. J.W.
Frederiks, jhr. mr. dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel (voorzitter), P.J. van de Velde (secretaris), mej. H.
Wamelink (secretaresse), jhr. D.C. Roëll, E.A. Kuipers,prof. L.O. Wenckebach, dr. J.J.P. Oud, mr.
J. Vink, drs. D.H.G. Bolten, mr. R. Hotke, mr. F.P.Th. Rohling, ir. F.P.J. Peutz, ir. W.K. van Oppen;
staand: ir. H. de Lussanet de la Sablonière, ir. G. Friedhoff, W.H. Schukking, prof. dr. E.H. ter Kuile,
ir. H. Hoekstra, jhr. dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer. Mr. A. Staring ontbreekt op de foto.

de oorlogsjaren was het werk van de commissie nagenoeg stil komen te liggen.2. In
een grotendeels vernieuwde samenstelling3. en onder leiding van een nieuwe voorzitter,
ir. G.C. Bremer4., pakte de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg de draad weer
op. Bremer had van 1924 tot 1945 de functie van rijksbouwmeester vervuld. Het
secretariaat van de commissie werd in handen gelegd van de nieuwe directeur van
het Rijksbureau, dr. W.J.A. Visser.5. De adviserende en toezichthoudende taak van
de nieuwe commissie bleef in hoofdzaak dezelfde, maar was in een aantal opzichten
beperkter. De vorige commissie had de verantwoordelijkheid gehad voor het
samenstellen van de Voorloopige Lijsten der Nederlandsche Monumenten van
Geschiedenis en Kunst en van de meer gedetailleerde reeks der Geïllustreerde
Beschrijving. Vanaf 1946 werd deze taak overgeheveld naar de Vierde Afdeling van
de raad, de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving. Dat bleef zo tot
november 1995. Voor het voorbereiden van een ontwerp-monumentenwet, ook een
taak van de vorige commissie, stelde de Voorlopige Monumentenraad in 1946 een
aparte commissie in. Ondanks de beperktere taakomschrijving was de omvang van
de werkzaamheden aanzienlijk groter dan die van de vorige commissie. De commissie
werd geconfronteerd met de vele door oorlogsschade getroffen monumenten.
Bovendien hield zij zich bezig met het behoud van het stads- en dorpsbeeld. De
samenstelling van de Tweede Afdeling was steeds zodanig dat daarin de disciplines
bouwkunde, stedenbouw, architectuur- en kunstgeschiedenis, later ook planologie
en historische geografie vertegenwoordigd waren; bovendien hadden bestuurders op
gemeentelijk en provinciaal niveau zitting in de commissie.
Wie zich wil verdiepen in de geschiedenis van de
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Rijkscommissie tot 1975 moet allereerst te rade gaan bij J.A.C. Tillema, lid van de
commissie van 1961 tot 1974. In opdracht van de minister van CRM M.A.M. Klompé
schreef hij Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland, dat
in het Monumentenjaar 1975 werd gepubliceerd.
Hoofdstuk 9 in dit standaardwerk is gewijd aan het functioneren van de Voorlopige
Monumentenraad. In hoofdstuk 12 wordt onder meer het functioneren van de
Monumentencommissie na de inwerkingtreding van de Monumentenwet in 1961
behandeld.6.

Veel werk aan de winkel
De commissie kreeg vanaf de start in 1946 niet alleen te maken met de beoordeling
van restauratieplannen en subsidieverzoeken betreffende het zeer grote aantal
monumenten dat in de oorlogsjaren was beschadigd. Ook de stedenbouw kwam
binnen de aandachtssfeer van de commissie te liggen, ‘omdat door het College van
Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw in zijn “Regelingen inzake Kerken,
Kerkelijke Gebouwen en Monumenten” in december 1945 werd vastgelegd, dat een
stedebouwkundige, die zijn werk verricht in een gemeente, waarvan het plan op zich
zelf oudheidkundige waarde bezit, omtrent het herbouwplan in overleg zal treden
met de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, waardoor ook stedebouwkundige
aangelegenheden binnen de kring van haar werkzaamheden zijn gebracht,’ aldus het
eerste jaarverslag. De vele werkzaamheden leidden ertoe dat reeds op 3 oktober 1946
een Dagelijkse Commissie werd ingesteld, die wekelijks op maandag bijeenkwam
om in samenspraak met de leiding van de Rijksdienst de lopende zaken af te doen.

De Goudse kwestie
Een gevoelig onderwerp, waarover de commissie al in haar eerste jaarverslag een
visie ontwikkelde, betrof haar restauratiefilosofie, neergelegd in richtlijnen: ‘In de
loop der jaren is de commissie tot het inzicht gekomen, dat ondanks alle daartoe
aangewende pogingen en opstellingen, een vaststelling van overal en altijd geldende
principes niet mogelijk is, doch dat geval voor geval moet worden beoordeeld. De
commissie is van oordeel, dat bij restauratie gestreefd moet worden naar behoud van
het historisch gegroeide en dat men niet zonder gegronde redenen een gebouw moet
terugbrengen in een vroegere stijl. Als noodzakelijk gevolg van de huidige
materiaalschaarste, financiële zorgen en gebrek aan goed geschoolde arbeidskrachten
beschouwt de commissie het als haar eerste taak de “instandhouding” van de
monumenten te verzekeren en kan zij, indien er van “restauratie” sprake moet zijn,
alleen aan een “behoudende” restauratie haar goedkeuring hechten; slechts bij hoge
uitzondering verleent zij toestemming tot een verdergaande restauratie. Ten opzichte
van de door oorlogsgeweld beschadigde monumenten stelt de commissie zich op het
standpunt, dat herstel geboden is, waar zulks mogelijk en wenselijk zal zijn. Herstel
is geboden, omdat de thans levende gemeenschap moreel verplicht is aan het land
die gebouwen terug te geven, welke getuigen van een eigen nationaal verleden en
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van eigen nationaal besef. De stenen getuigenis van vele eeuwen volksbestaan dient
voor de toekomst te worden gehandhaafd.’
Het formuleren van deze richtlijnen hing samen met de al jaren voortdurende
discussie over de Grondbeginselen en Voorschriften voor het behoud, de herstelling
en de uitbreiding van oude bouwwerken, die in 1917 door de Nederlandsche
Oudheidkundige Bond waren opgesteld. Daarin werd het adagium ‘behoud gaat voor
vernieuwen’ vooropgesteld. De discussie daarover kreeg door de richtlijnen een
nieuwe impuls en werd zeer actueel in verband met de in uitvoering zijnde restauratie
van het Goudse stadhuis. Sommigen bepleitten op grond van dit adagium het behoud
van de achttiende-eeuwse tuitgevel aan de achterzijde, anderen wensten deze gevel
te vervangen door een ‘nieuwe’ gotische trapgevel om aldus dit onderdeel aan te
passen aan het algemeen gotische aspect van het gebouw. De laatste opvatting won
het en in het jaarverslag over 1952 merkt de commissie op, dat de vervanging van
de bestaande achtergevel door een trapgevel in gotische trant moet worden betreurd:
‘De weinig soepele houding van het gemeentebestuur heeft ten gevolge gehad, dat
omtrent belangrijke onderdelen van deze restauratie geen overleg met de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg is gepleegd, zodat hier helaas niet over de gehele linie van
een succes kan worden gesproken.’ De Oudheidkundige Bond vond in deze Goudse
kwestie aanleiding om in 1948 een commissie in te stellen, die tot taak kreeg na te
gaan of de in 1917 vastgestelde Grondbeginselen nog wel aan de nieuwe inzichten
beantwoordden.7.

Advisering en ander werk
‘Grote moeilijkheden’, aldus de commissie verder in haar eerste jaarverslag, ‘levert
echter het behoud van de karakteristieke stads- en dorpsgezichten op, waarvoor nog
geen wettelijke bescherming bestaat. Tot haar spijt heeft de commissie moeten
constateren, dat er nog velen zijn, die het belang van het behoud daarvan niet inzien
en dat de in het totale beeld passende, voor de omgeving onmisbare gebouwen,
grachten, bruggen en vestingwerken maar al te spoedig worden
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opgeofferd terwille van het snelverkeer of anderszins. In deze gevallen tracht zij in
onderling overleg met de betrokkenen tot overeenstemming te komen.’ Het doet
denken aan de klaagzangen die Victor de Stuers aanheft in zijn Holland op zijn
smalst, bijvoorbeeld als hij het heeft over De Gevangenpoort in Den Haag, die
gesloopt zou moeten worden omdat het gebouw ‘de circulatie verspert’.8. En dan te
bedenken dat de ontwikkeling van het (auto)verkeer in 1946 nog in de kinderschoenen
stond, om van allerlei andere ontwikkelingen maar te zwijgen! Van het snelle tempo,
waarin die ontwikkelingen zich vanaf het begin van de jaren vijftig zouden gaan
voltrekken, kon de commissie uiteraard geen vermoeden hebben.
Om een indruk te geven van de omvang van de werkzaamheden van de commissie
volgen hier enkele cijfers. Blijkens het jaarverslag over 1947 werd geadviseerd over
92 restauraties, waaronder zich een groot aantal monumenten bevond die in latere
jaren ‘kanjers’ genoemd zouden worden, zoals de St.-Walburgskerk in Arnhem, de
toren van de St.-Stevenskerk en het raadhuis in Nijmegen, de Cunerakerk in Rhenen,
de Laurenskerk in Rotterdam en kasteel Hillenraad in Swalmen. Voorts werden 50
sloopvergunningen verleend voor: 6 kerkelijke gebouwen, 27 molens, 2 kerktorens,
2 kastelen en 13 panden. Een van die panden was het zogenaamde Wachtje van
architect Zeger Reijers naast de Bosbrug in Den Haag. Hiervoor werd een
sloopvergunning afgegeven met de aantekening, dat het gebouwtje herbouwd zou
moeten worden. Dat is er echter nooit van gekomen. Speciale aandacht besteedde
de commissie aan de vestingwerken. Hierover werden 21 adviezen uitgebracht.
Na het overlijden in 1949 van Bremer werd jhr. mr. dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel
voorzitter van de commissie. In dat jaar kwamen 69 restauraties gereed.9. Het aantal
uitgebrachte adviezen bedroeg ruim 600. Van de in 1950 verleende 41
sloopvergunningen hadden er 27 betrekking op molens.
In het verslag over 1951 staat: ‘Hoewel langzamerhand algemeen bekend mag
worden verondersteld, dat ten gevolge van de zeer beperkte rijksgelden ten behoeve
van de restauratie van monumenten een verzoek tot het ontvangen van een subsidie
in de kosten van herstel weinig kans bezit terstond te worden ingewilligd, deden
niettemin vele eigenaren van monumenten een beroep op het rijk een rijkssubsidie
te mogen ontvangen, hetzij om - onder aanbieding de kosten van een restauratie
voorlopig geheel voor eigen rekening te nemen - een toezegging te ontvangen, dat
op een later tijdstip een rijkssubsidie ter beschikking zal worden gesteld.’ En verder:
‘De hoge eisen, welke mede wegens de defensie-inspanning in West-Europees
verband aan de schatkist worden gesteld, hebben tot dusverre blijkbaar verhinderd,
dat van rijkswege een groter bedrag voor het herstel van onze cultuurmonumenten
beschikbaar werd gesteld. Anderzijds mag worden geconstateerd, dat de belangstelling
van ons volk voor zijn monumentenbezit groeiende is.’ Ook in de huidige tijd hoort
men steeds dergelijke geluiden. In de monumentenzorg is wat dat betreft door de
jaren heen weinig nieuws onder de zon. Niettemin kwamen 71 restauraties gereed.
Van de 40 verleende sloopvergunningen hadden er 20 betrekking op molens.
Het op 25 september 1951 in werking getreden Zandsteenbesluit, gebaseerd op de
Silicosewet, gaf de commissie terecht aanleiding tot grote bezorgdheid. Immers, zo
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stelde zij vast, de restauratie van een monument waaraan veel zandsteen is of moet
worden verwerkt, zal ongetwijfeld worden belemmerd. Dat bleek al direct het geval
te zijn bij het in 1952 uitgevoerde herstel van de Jacobskerk in Vlissingen. Het
Zandsteenbesluit bleef de commissie zorgen baren: ook bij uitgebreide
voorzorgsmaatregelen bleef het gebruik van het voor de steenhouwers gevaarlijke
materiaal verboden. Dit leidde er uiteindelijk zelfs toe, dat het commissielid prof.
L.O. Wenckebach - beeldhouwer en kenner van natuursteensoorten - in 1956 ontslag
nam. In 1951 volgde P.J. van de Velde de heer Visser op als secretaris.
Met vreugde kan in 1952 melding worden gemaakt van een stijging van het budget
van f 3 miljoen tot f 5 miljoen op de ontwerp-begroting voor 1953, een verhoging
om de ‘achterstanden, die tot een angstwekkende omvang waren aangegroeid, in te
halen’, en die tot stand kwam ‘omdat de Minister van OKW10. reeds vele malen had
getoond doordrongen te zijn van de grote culturele betekenis van de instandhouding
van de monumenten.’ In 1953 stijgt het aantal gereedgekomen restauraties tot 84 en
wordt opgemerkt dat ‘ook in de publieke belangstelling voor de historische en
culturele waarden, die in onze monumenten liggen verankerd, een verheugende
opleving valt waar te nemen’.
De commissie hield zich ook uitvoerig bezig met het rehabilitatieplan van de
Stokstraat in Maastricht, waarvan de commissie verwachtte dat het in 1954 in
uitvoering genomen zou kunnen worden. Het plan van rijksbouwmeester ir. J.J.M.
Vegter tot uitbreiding van het stadhuis van Groningen, waarbij het oude raadhuis
met een nieuw te bouwen administratief gedeelte zou worden verbonden door middel
van een luchtbrug achter het historische Goudkantoor
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langs, achtte de commissie niet geslaagd: ‘De commissie spreekt de hoop uit, dat
alsnog een oplossing zal worden gevonden, waarbij het historische hart van Groningen
zijn waardigheid zal kunnen behouden,’ schrijft zij in haar verslag. Nu onlangs de
situatie daar weer geheel is gewijzigd, kan men zich afvragen of de commissie met
deze nieuwe situatie wél tevreden zou zijn geweest.
Verder stond de commissie stil bij de gevolgen van de Watersnoodramp. Vooral
in Zierikzee, Brouwershaven, Renesse, Veere, Sint-Maartensdijk en Stavenisse was
sprake van soms aanzienlijke schade aan historisch waardevolle gebouwen.
In 1955 hechtte de minister van OKW ook zijn goedkeuring aan de uitvoering van
de door architect J. Brouwer in moderne vormen ontworpen betonnen kruisingstoren
van de St.-Willibrorduskerk in Hulst. De commissie had geadviseerd het ontwerp
niet goed te keuren op grond van overwegingen van esthetische en technische aard.
De minister achtte het evenwel niet op zijn weg liggen een ontwerp, dat door een
jury was uitverkoren als esthetisch aanvaardbaar, af te keuren.11.
In 1956 kwamen 117 restauraties gereed. In 26 gevallen werd geadviseerd een
sloopvergunning te verlenen, waaronder voor de nu nog altijd overeind staande ruïne
van kasteel Nederhemert.
Op 27 september 1955 werd een eerste stap gezet om een sedert tientallen jaren door
de commissie gekoesterde wens in vervulling te doen gaan: op die datum werd de
ontwerp-monumentenwet aan de Tweede Kamer aangeboden. De behandeling van
dit wetsontwerp zou nagenoeg zes jaar in beslag nemen.
Vanaf 1 januari 1956 tot aan de inwerkingtreding van de Monumentenwet in 1961
werd de commissie voorgezeten door mr. J.W. Frederiks. Als secretaris trad sinds
1958 de nieuwe hoofddirecteur van de RDMZ, mr. R. Hotke, op.

Periode 1961-1990
De Monumentenwet 1961
Op 9 augustus 1961 was het lang verbeide moment daar: de Monumentenwet trad
in werking.12. Op 30 augustus werd de nieuwe Monumentenraad geïnstalleerd. Vanaf
die dag gingen er ook nieuwe Rijkscommissies voor de Monumentenzorg en voor
de Monumentenbeschrijving functioneren.13.
De commissie stelde tot haar voldoening vast dat in de ontwerp-begroting voor
1962 het restauratiebudget met f 650.000 werd verhoogd tot f 10,4 miljoen. Bovendien
kwamen extra bedragen beschikbaar voor de voortzetting van de restauratie van de
Nieuwe kerk in Amsterdam, voor door oorlogsgeweld beschadigde monumenten (f
2 miljoen), voor door de Watersnood getroffen monumenten en voor het behoud van
wind- en watermolens. De commissie hield zich onder meer bezig met het beoordelen
van de plannen voor het herstel van het westfront van de St.-Servaaskerk in
Maastricht, waarvan in 1955 de middentoren door brand gedeeltelijk verloren was
gegaan. ‘Algemeen’, zo luidde de visie, ‘is men van oordeel dat de middentoren niet
moet herrijzen. De commissie geeft de voorkeur aan een herstel van de oorspronkelijke
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toestand, waarbij zich tussen de beide hoektorens een laag verbindingslid bevindt.’
Vanaf 1962 blijft de commissie klagen over de te geringe hoogte van het budget,
ook al nam dat in de loop der jaren toe: in 1970 was het opgelopen tot ruim f 39
miljoen.
In 1962 merkt de commissie op: ‘Het lot van het in 1927 door wijlen ir. J. Duiker
gebouwde sanatorium Zonnestraal, dat technisch in slechte staat verkeert en thans
gedeeltelijk tot ziekenhuis wordt verbouwd, gaat de commissie zeer ter harte. Zij
zou het bijzonder betreuren, indien dit complex, dat een uitermate belangrijke schakel
vormt in de ontwikkeling van de moderne kunst, door verminking wordt aangetast.’
Hoezeer Zonnestraal kon worden verminkt en kon vervallen, moest de laatste
Rijkscommissie vaststellen toen zij, ter finale afsluiting van haar werkzaamheden,
op 3 november 1995 een bezoek aan dit complex in Hilversum bracht.

Een grote prestatie
De Rijkscommissies voor de Monumentenzorg en voor de Monumentenbeschrijving
zetten zich gezamenlijk aan de uitvoering van artikel 8 van de Monumentenwet: het
voor elke gemeente ontwerpen van een monumentenlijst. In een uitstekend samenspel
met de RDMZ slaagden de twee commissies erin om dit enorme werk af te ronden
op 9 augustus 1969. Dit mag met zekerheid een grote prestatie genoemd worden!
Jarenlang presenteerden de kunsthistorici van de RDMZ in de
commissievergaderingen op fotopanelen de panden die voor plaatsing werden
voorgesteld. De voorstellen werden onder de beminnelijke, doch vaste leiding van
voorzitter mr. S.P. baron Bentinck, burgemeester van Soest, beoordeeld. Het hoge
tempo, waarin deze beschermingsoperatie moest worden uitgevoerd en het zeer grote
aantal panden - uiteindelijk zo'n 40.000 - dat voor bescherming werd voorgedragen,
zijn er de oorzaak van geweest, dat in veel gevallen de bijbehorende redengevende
omschrijvingen erg summier en soms zelfs, bijvoorbeeld wat de datering betreft,
onjuist zijn geformuleerd. In de loop der jaren bleek uit jurispru-
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dentie dat de redengevende omschrijvingen bepalend kunnen zijn voor de
subsidiabelverklaring van de restauratie van bepaalde onderdelen: niet vermeld, dan
ook niet subsidiabel. Bovendien vervullen de omschrijvingen een zeer belangrijke
rol bij de vergunningverlening. Daarom heeft de laatste Rijkscommissie er sterk op
aangedrongen het in de jaren zestig gevormde monumentenregister te actualiseren.
Daartoe is des te meer aanleiding, omdat in de afgelopen dertig jaar tal van panden
inmiddels bouwhistorisch onderzocht zijn, waardoor veel meer informatie beschikbaar
is gekomen.
Dat niet iedereen gelukkig was met de bescherming van zijn pand, bleek uit het
grote aantal beroepen (circa 5.000) dat tegen de bescherming werd ingesteld, vooral
door eigenaren/beheerders van boerderijen

2 Bezoek van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg aan Sint-Anna ter Muiden. Foto in collectie
RDMZ.

en kerkgebouwen. Zij vreesden voor waardevermindering en belemmering in het
gebruik. De Rijkscommissie formeerde een beroepencommissie, die aan de Raad
van State ambtsberichten uitbracht over de ingediende beroepsschriften. Deze
commissie functioneerde tot in de jaren negentig. Het is verheugend te kunnen
vaststellen dat het plaatsingsbeleid van de minister op advies van de commissie in
verreweg de meeste gevallen door de rechter werd gehonoreerd. Dat is in feite een
compliment aan het adres van de commissie, die dus zorgvuldig en weloverwogen
bleek te hebben geadviseerd.
In het jaarverslag over 1963-1965 gaat de commissie voor het eerst uitvoerig in op
de onderhoudsproblematiek. ‘Er zal,’ zo merkt zij op, ‘uiteindelijk niet te
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ontkomen zijn aan een regeling voor een jaarlijkse financiële bijdrage in de kosten
van onderhoud voor bepaalde categorieën van monumenten.’ Het zou nog tot 1981
duren, voordat aan deze aanbeveling gehoor werd gegeven.
De commissie kreeg in deze periode tal van interessante restauratieplannen te
behandelen, gemiddeld zo'n honderd per jaar. Wanneer men de jaarverslagen
doorneemt, trekken geleidelijk ongeveer alle belangrijke monumenten in ons land
aan het oog van de lezer voorbij.
Ook nieuwe ontwikkelingen, zoals het aanwijzen van beschermde stads- en
dorpsgezichten, de gevolgen van stads- en dorpssaneringen en de bescherming van
objecten als stoomgemalen en stations, kregen steeds meer aandacht van de
commissie. Op basis van een studie van drs. H.P.R. Rosenberg over de
negentiende-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland kwam de commissie tot een
selectie van ruim 130 ‘jongere’ kerkgebouwen, die voor bescherming werden
voorgedragen.
Vastgesteld kan worden dat in deze jaren veel gepresteerd is om de monumenten
in ons land geregistreerd en gerestaureerd te krijgen. De commissie vervulde in dat
proces een actieve en stimulerende rol op basis van deskundigheid, eruditie en
betrokkenheid.
Per 1 januari 1978 trad Bentinck, die vanaf 1961 leiding had gegeven aan de
commissie, als voorzitter terug. Voor zijn vele verdiensten op het terrein van

3. De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, afdeling II van de Monumentenraad, bijeen tijdens
haar honderdste vergadering, ‘op maandag 25 april 1966, des namiddags te 13.30 uur, ten kantore
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Balen van Andelplein 2 te Voorburg’. Foto in collectie
RDMZ.
Van links naar rechts, zittend: prof. Th.H. Lunsingh Scheurleer, ir. P. Kluyver, P. Zanstra, ir. H.A.
van Oerle, prof. dr. M.D. Ozinga, prof. dr. E.H. ter Kuile, A. Bicker Caarten, mr. R. Hotke, mr. S.P.
baron Bentinck, dr. mr. F.J. Duparc, drs. D.H.G. Bolten, ir. J.A.C. Tillema; staand: mr. F.P.Th.
Rohling, ir. R. Meischke, prof. ir. A. van Kranendonk.

de monumentenzorg werd hem het ridderkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw
toegekend. Mede dankzij hem heeft het monumentenbeleid op basis van de
Monumentenwet 1961 in ons land zijn vorm gekregen en werden de wonden,
aangebracht door verval, verwaarlozing, oorlog en watersnood, geheeld. Zijn plaats
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als voorzitter van de Monumentenraad en van de commissie werd ingenomen door
de oud-burgemeester van Utrecht, H.G.I. baron van Tuyll van Serooskerken.

De Bassin-affaire
Eén casus uit het leven van de commissie dient speciaal gememoreerd te worden: de
zogenoemde Bassin-
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affaire. Wat was het geval? In 1976 bood de Rijkscommissie aan de minister van
CRM H.W. van Doorn op grond van artikel 8 van de Monumentenwet een aanvullende
ontwerp-monumentenlijst voor de gemeente Maastricht aan. Daarop figureerde een
aantal panden, gelegen aan de oude haven van Maastricht: het Bassin. Voor het eerst
weigerde de minister nu een dergelijke ontwerplijst aan de betrokkenen (gemeente,
provincie en eigenaren) toe te sturen. Achtergrond hiervan was, dat hij de voor het
onderhavige gebied ontwikkelde nieuwbouwplannen, waarvoor het ministerie van
VRO financiële steun had toegezegd, niet wilde dwarsbomen door bescherming van
de panden.
De commissie meende, dat de tekst van de wet de minister niet de vrijheid gaf een
ontwerplijst onverzonden te laten (waardoor de zogeheten voorbescherming niet in
werking kon treden). Indien de minister niet wenste te beschermen, kon hij dat doen
door de ontwerplijst niet definitief vast te stellen, aldus de commissie. De zaak liep
zo hoog op, dat de gehele commissie op voorstel van voorzitter Bentinck op 22 april
1977 aftrad. De minister verzocht daarna de betrokken afdeling van de Raad van
State het verlossende woord te spreken. Het antwoord kwam op 19 augustus 1977:
‘Concluderend meent de afdeling te mogen stellen, dat ten aanzien van de bedoelde
wetsartikelen verschillende interpretatie mogelijk is en dat daarbij tot uitgangspunt
dient te worden genomen, dat de redelijkheid medebrengt dat de minister niet
gehouden is een procedure voort te zetten, wanneer dit redelijkerwijze niet van hem
kan worden verlangd.’ Met andere woorden: als de minister ‘om hem moverende
redenen’ nimmer van plan is op een ontwerplijst geplaatste panden definitief te
beschermen, kan in redelijkheid niet van hem verlangd worden, dat hij aan de
procedure ex artikel 8 van de Monumentenwet uitvoering geeft.
De commissie legde zich bij deze uitspraak neer en hervatte haar werkzaamheden.
Saillant is dat de bewuste panden aan het Bassin - helaas - wel werden gesloopt, maar
dat de beoogde nieuwbouw niet tot stand kwam.14.

Een eigen secretaris
In 1980 ging een al lang door de Monumentenraad gekoesterde wens in vervulling:
een eigen secretaris. Bij KB van 15 juli 1980, nr. 82, werd drs. F.J.L. van Dulm
benoemd tot secretaris van de raad en van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg. Daarmee werd gebroken met de traditie, dat de hoofddirecteur
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg secretaris van Raad en Rijkscommissie
was. De voorzitter van de Rijkscommissie voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek,
drs. Y.P.W. van der Werff, werd tot voorzitter van de Monumentenraad benoemd,
als opvolger van de tot lid van de Raad van State benoemde baron Van Tuyll van
Serooskerken. Hiermee werd een andere traditie doorbroken, namelijk dat de voorzitter
van de Tweede Afdeling van de raad ook voorzitter van de gehele raad was. De
Monumentencommissie kreeg een nieuwe voorzitter in de persoon van de Apeldoornse
burgemeester mr. F.Th. Dijckmeester.
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Decentralisatie: wel of niet?
Raad en Rijkscommissie kregen in de jaren tachtig de handen vol aan het adviseren
over het toekomstige monumentenbeleid. Op 12 maart 1981 werd aan staatssecretaris
G.C. Wallis de Vries van CRM een rapport uitgebracht, getiteld Onderzoek
Monumentenbeleid en opgesteld door Van de Bunt, adviseurs voor organisatie en
beleid. Dit leidde in januari 1982 tot het verschijnen van de nota Voorlopige
Standpuntbepaling van de volgende staatssecretaris van CRM, H.A. de Boer.
Kernvraag was of en zo ja, op welke wijze de monumentenzorg gedecentraliseerd
zou moeten worden.
In haar reactie d.d. 24 september 1982 nam de commissie een duidelijk standpunt
in: ‘Evenals haar voorgangers sinds het begin van deze eeuw en de Tweede Kamer
bij de invoering van de Monumentenwet is de Rijkscommissie van oordeel dat het
monumentenbeleid als onderdeel van cultuurbehoud in Nederland in hoofdzaak een
zorg is van de centrale overheid. Uiteraard sluit dit beleid ruimte voor
bestuursverantwoordelijkheid van lagere overheden niet uit, doch deze autonome
bevoegdheden zijn ingeperkt in zoverre zaken in de rijkssfeer zijn getrokken. Dit
neemt intussen niet weg, dat een werkelijk beleid op het stuk van het cultuurbehoud
slechts van de grond kan komen wanneer de drie lagen van onze gedecentraliseerde
eenheidsstaat in complementair verband samenwerken.’ En verder: ‘De commissie
is van oordeel dat de decentralisatiegedachte van dit moment mede gevolg is van
centralisme en beperking van de autonomie van het gemeentelijk beleid. De situatie,
die in de vorige eeuw was ontstaan door de invoering van de Gemeentewet, werd na
de jaren dertig van deze eeuw omgebogen en zo raakte het evenwicht verstoord
binnen de gedecentraliseerde eenheidsstaat. De monumentenzorg behoort echter niet
tot dat stuk overheidszorg dat door ombuiging geleidelijk aan in handen van de
centrale overheid is gekomen. Het huidige centrale monumentenzorgbeleid is het
resultaat van een honderdjarig proces, waarbij een afweging van pro's en contra's ten
aanzien van decentrali-
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satie niet op zijn plaats lijkt, echter wel een afweging van een behoefte aan
decentralisatie.’
Ook in de jaren daarna bleef de commissie zich intensief met deze materie
bezighouden en de ontwikkelingen zeer kritisch volgen. De commissie zag echter
aan het einde van het proces - de invoering van de Monumentenwet 1988 en de op
die wet gebaseerde regelgeving - niet gerealiseerd wat haar voor ogen stond: ‘Een
systeem waarbij de monumenten-bescherming en -zorg in Nederland optimaal
functioneert en over middelen beschikt, opdat ook toekomstige generaties kennis
kunnen nemen van het gebouwde verleden als onderdeel van de geschiedenis in de
ruimste betekenis van het woord.’ Mocht de Monumentenwet 1988 ooit geëvalueerd
worden, dan zal misschien toch blijken, dat de raad en de commissie het nog zo gek
niet zagen en dat het wijzer zou zijn geweest wat beter te luisteren naar hetgeen de
deskundigen in het adviesorgaan van al die veranderingen dachten.

Nota's en adviezen
Opmerkelijk is het pleidooi dat de Monumentenraad in een brief van 2 november
1982 aan kabinetsformateur R.F.M. Lubbers hield om het woord ‘cultuur’ op te
nemen in de naam van het ministerie van Welzijn en Volksgezondheid, dat in dat
jaar in de plaats kwam van het ministerie van CRM. Haast nog opmerkelijker is, dat
dit ook inderdaad gebeurde. De commissie bleef zich intensief bezighouden met de
inhoudelijke aspecten van de materie en stelde na uitvoerige discussies de
Restauratienota 1982 op.15. Dit gedegen en belangrijke stuk, gepubliceerd in het
Jaarboek 1984 van de Monumentenraad, kwam tot stand op verzoek van de
staatssecretaris en was het vervolg op de zogenoemde Kritiekennota.16. De nota bevatte
onder meer een restauratiestatuut en een stellingname naar aanleiding van de
restauratie-opvattingen die door anderen, zoals G. Brinkgreve van de Amsterdamse
Stichting Diogenes, waren geformuleerd. Een uitvoerige literatuurlijst sluit de nota
af. Het stuk, dat in nauwe samenwerking met de restauratiedeskundigen van de
RDMZ was samengesteld, kreeg helaas niet de aandacht die het verdiende.
Ook in deze jaren werden tal van interessante restauratieprojecten door de
commissie behandeld. Om enkele voorbeelden te noemen: het synagogecomplex aan
het Jonas Daniël Meijerplein en het Waaggebouw aan de Nieuwmarkt in Amsterdam,
het Tweede Kamer-complex en het Mauritshuis in Den Haag, de St.-Servaaskerk en
het voormalige Generaalshuis aan het Vrijthof in Maastricht en het Abdijcomplex
in Middelburg. Aan de nieuwe liturgische inrichting en de plannen voor de
tochtportalen van de St.-Jan in 's-Hertogenbosch en aan de verwikkelingen rondom
het uiteindelijk gesloopte Van Dishoeckhuis in Vlissingen werd eveneens veel
aandacht besteed.

Tegen dovemansoren
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In het advies dat de Monumentenraad op 19 januari 1984 uitbracht over het tweede
interim-rapport van de projectgroep Externe Advisering (de Commissie Van der
Ploeg), werd nog eens precies geformuleerd waar het bij een extern adviesorgaan
als de Monumentenraad om gaat: ‘Een extern adviesorgaan, op brede basis
samengesteld, opererend vanuit één centraal punt, bevordert rechtszekerheid, treedt
toetsend op en verkleint de kwetsbaarheid, die zozeer geldt bij de cultuurhistorische
goederen. Hoewel uit de reactie van de raad blijkt, dat hij met de geschetste
hoofdlijnen van het algemene gedeelte over het adviesorganenbeleid wel kan
instemmen, wil hij toch de waarschuwing laten horen, dat een klinische beoordeling
van de Monumentenraad niet als tijdsverschijnsel tot het zoveelste teken van de
huidige tendens tot verdringing en verdrukking van het verleden mag leiden. De
Monumentenraad als verschijnsel is niet het resultaat van de zogenoemde “wildgroei”
van externe adviesorganen uit de recente decennia van de verzorgingsstaat. De wortels
van de raad liggen al in de tweede helft van de negentiende eeuw en het was met
name de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, ingesteld in 1918, die het werk
van de huidige raad gestalte gaf.’ Simpel gesteld: de Monumentenraad zag het als
een van zijn belangrijkste taken te waarschuwen voor de ‘waan van de dag’, ook al
bleek keer op keer, dat dat soort waarschuwingen tegen dovemansoren werden gezegd.
Als uitvloeisel van de adviezen van de Commissie Van der Ploeg besloot het
ministerie van WVC om de Monumentenraad, de Archiefraad en de Commissie van
Advies voor de Natuurhistorische Musea samen te voegen. Dit proces werd in 1984
in gang gezet en leidde, na een uitvoerige discussie, uiteindelijk in 1990 tot de
inwerkingtreding van de Raad voor het Cultuurbeheer. Tegen de naamgeving van
de nieuwe raad heeft de Monumentenraad zich tot het laatst verzet. De
Monumentenraad hield - tevergeefs - vast aan zijn voorkeur voor de benaming ‘Raad
voor het Culturele Erfgoed’.

Gematigd positief
Op 20 juli 1984 bracht de Monumentenraad een door de Rijkscommissie voorbereid
advies uit over de op 28 mei van dat jaar door WVC-minister L.C. Brinkman
gepubliceerde Nota over de monumentenzorg. De Raad stelde zich in dit advies
gematigd positief
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4 De Monumentenraad op excursie in Deventer, 1986. Foto in collectie RDMZ.

op, maar was zich ten volle bewust van de ingrijpende veranderingen die de uitwerking
van deze nota met zich meebracht ten aanzien van het vergunningenstelsel en de
financiering: ‘dat dit tot verandering van de huidige structuur zal leiden, is een
logische zaak. De hiervoor genoemde veranderingen leiden bovendien tot de
consequentie van een totale herziening van de vigerende Monumentenwet uit 1961;
de herziening van de Monumentenwet is echter geen hoofdpunt zoals gesteld wordt
in de Nota over het nieuwe bestuurlijke model, maar een gevolg en een onderdeel
van de uitwerking. Het gaat de raad boven alles om een zo goed mogelijk
monumentenzorgbeleid en hij hoopt, dat het nieuwe bestuurlijke model ook “de beste
waarborgen” biedt.’
Na het vertrek van Dijckmeester in 1984 was het voorzitterschap aanvankelijk
waargenomen door prof. mr. R. Crince le Roy en daarna door drs.
H.A. van Zwieten; vanaf 1 februari werd de commissie voorgezeten door drs.
G.H.J.M. Peijnenburg. Op 12 maart 1985 verscheen het Advies over de inventarisatie,
selectie en registratie van jongere bouwkunst en stedebouw. Op basis van dit advies
zette de Rijksdienst voor de Monumentenzorg enige tijd daarna het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP) voor gebouwen uit de periode 1850-1940 in gang. Een
door de Rijkscommissie voorbereid advies over een toekomstige Raad voor het
Cultuurbezit werd door de Monumentenraad op 30 oktober 1985 uitgebracht. En aan
het verzoek van de minister advies uit te brengen over het Voorontwerp van Wet tot
vervanging van de Monumentenwet werd op 20 januari 1986 voldaan. Dit laatste
advies was de zwanenzang van secretaris Van Dulm, die per 1 februari 1986 een
andere functie aanvaardde. Nadat Jhr. R.J.A. van Suchtelen van de Haare het
secretariaat een jaar had waargenomen, vervulde schrijver dezes het secretariaat tot
de opheffing van de commissie in november 1995.

Afscheidswoord
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Per 1 oktober 1987 legde Van der Werff zijn functie van voorzitter van de
Monumentenraad neer. Zijn afscheid van de raad, waarvan hij in 1980 voorzitter was
geworden, werd aangegrepen voor het organiseren, op 17 december, van het
symposium Cultuur als erfgoed.17.
In het Jaarboek 1987 van de Monumentenraad publiceerde Van der Werff een
nog steeds actueel afscheidswoord, waarin hij onder meer schreef: ‘Juist
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omdat ons land zo rijk aan cultureel erfgoed is, teren wij er misschien wat makkelijk
op in. Eigenlijk valt immers een dubbel of parallel proces waar te nemen: aan de
culturele cumulatie paart zich een acceleratie van erosie. Natuurlijk dient elke gezonde
samenleving zijn habitat te vernieuwen en geleidelijk, doch gestaag op te ruimen.
Maar wij verliezen nog steeds veel te veel waardevolle zaken doordat wij niet zuiver
genoeg wegen. Zo verspeelt Nederland een deel van zijn toekomst. Cultureel erfgoed
laat met zich sollen, archieven of artefacten, gebouwen, zelfs bronzen klokken '40/'45 - hebben geen weerwoord. De schaal van een oud stadje vernietigd: de onvrede
is voor het nageslacht. Het bodemarchief van onze oude binnensteden bedreigd of
teloorgegaan: wie doet je wat? Botanische en tropische tuinen geofferd: kassian. De
archieven, of het nu foto en film of koloniaal verleden betreft, verrot: soedah. Een
wrak vernield: het goud blinkt. Een beschermd monument geruimd: de Officier van
Justitie maar vooral de gemeenschap heeft het nakijken.’
Op deze plaats moge met respect worden herinnerd aan deze inspirerende
raadsvoorzitter, die in 1993 overleed. Van der Werff werd als voorzitter opgevolgd
door Leidens burgemeester mr. C.H. Goekoop. Op 25 augustus 1989 nam de
commissie afscheid van het lid R. Hotke, die vanaf het begin van de jaren vijftig ten
nauwste betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de monumentenzorg:
aanvankelijk als de ‘monumentenambtenaar’ bij de afdeling Oudheidkunde en
Natuurbescherming (OKN) van het ministerie van OKW en vanaf 1958 als
hoofddirecteur van de RDMZ. In 1967 keerde Hotke naar het ministerie van CRM
terug, waar hij vanaf 1972 tot aan zijn pensionering in 1984 als directeur-generaal
Culturele Zaken werkzaam was.

De Rijkscommissie voor de Monumenten-beschrijving
De Vierde Afdeling van de Monumentenraad zette de werkzaamheden voort, waarmee
in 1903 de Rijkscommissie met de lange naam was begonnen.18.
Het was niet de taak van de commissie zelf de delen der Geïllustreerde Beschrijving
samen te stellen, maar om dat te begeleiden door de aangeleverde teksten te
becommentariëren. De auteurs, medewerkers van de RDMZ, voerden hun
beschrijvende werkzaamheden uit op basis van een Leidraad. Deze Leidraad werd
in de loop der jaren enkele malen herzien, zoals in 1969. Op 16 augustus 1982 schreef
de commissie aan de minister van CRM, dat ‘de huidige, in 1969 vastgestelde
Leidraad nog steeds gebaseerd blijkt te zijn op de opvattingen uit de periode van het
eerste kwart van de twintigste eeuw en sterk beïnvloed blijkt te zijn door de
negentiende-eeuwse geschiedsopvatting in de lijn van Von Ranke.’
In goed overleg met directeur-generaal Hotke werd vervolgens een nieuwe Leidraad
opgesteld, die op 8 februari 1983 door de minister van, inmiddels, WVC Brinkman
werd vastgesteld.19. Op basis van deze Leidraad werd met voortvarendheid de
voortzetting van de reeks ter hand genomen. Mede dankzij een aantrekkelijker
uitvoering mogen de sindsdien verschenen delen in de reeks zich in een steeds groter
wordende populariteit verheugen.
Leden van de commissie vormden ook de begeleidingscommissie voor de uitgave
van het Kunstreisboek voor Nederland, waarvan in 1977 een zevende ongewijzigde
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herdruk in één band verscheen en dat vanaf 1985 in delen per provincie werd
gepubliceerd. Nadat delen over de provincies Zeeland, Noord- en Zuid-Holland en
Drenthe waren verschenen, werd evenwel aan het eind van de jaren tachtig de verdere
publicatie stopgezet.
De Beschrijvingscommissie stond onder het voorzitterschap van achtereenvolgens
Bentinck, Dijckmeester, Van der Werff en Peijnenburg.

De Rijkscommissie voor de bescherming van Monumenten tegen Rampen
en Oorlogsgevaren
De Vijfde Afdeling van de Monumentenraad moest advies uitbrengen over alle
aangelegenheden die betrekking hadden op de bescherming van monumenten tegen
rampen en oorlogsgevaren, alsmede over de uitvoering van het Verdrag van
's-Gravenhage van 14 mei 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in
geval van een gewapend conflict. De commissie werd achtereenvolgens voorgezeten
door J.W. Frederiks, luitenant-generaal C.J. Valk, brigadier-generaal A.E. van
Dishoeck en brigadier-generaal J. Voskuil. De Vijfde Afdeling hield zich voornamelijk
bezig met de organisatie van de kunstbescherming en de rijksbergplaatsen voor
kunstschatten. Dat het daarmee niet zo best was gesteld, valt op te maken uit het
jaarverslag 1969/'70: ‘De totale bergruimte in de voor gebruik gereed zijnde
bergplaatsen in Heemskerk, Zandvoort, Maastricht en Paasloo is niet voldoende om
zelfs maar het belangrijkste Nederlandse roerende kunstbezit in tijd van nood te
kunnen onderbrengen.’ De commissie drong er bij voortduring op aan om in deze
situatie verbetering te brengen, maar dat had geen noemenswaardig effect.
In de jaren tachtig verschoof de discussie naar het onderwerp ‘bergplaatsen ter
plaatse’,waarop de commissie in haar brief van 16 april 1982 aan de minister uitvoerig
inging. Ook in de jaren nadien bleef dit onderwerp op de agenda. Verder vroeg de
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commissie aandacht voor het treffen van maatregelen in bijzondere omstandigheden,
zoals bij milieu- en natuurrampen. Het uitblijven van een bevredigende respons op
haar adviezen van de kant van het ministerie deed de commissie in haar vergadering
op 23 mei 1986 ‘gezien de heersende onduidelijkheid over zowel haar positie als
over (de organisatie van) het beleid’ besluiten in de bestaande vorm niet meer bijeen
te komen. Een unieke samenwerking tussen de bij de bescherming van het culturele
erfgoed betrokkenen en de Koninklijke Landmacht werd daardoor verbroken.

De Raad voor het Cultuurbeheer, 1990-1995
Per 1 januari 1990 trad de Wet van 3 juli 1989, Stbl. 348, tot instelling van een Raad
voor het Cultuurbeheer, in werking. De considerans van deze wet luidt: ‘Alzo Wij
in overweging genomen hebben, dat het voor de vervulling van de taak die de overheid
heeft met betrekking tot het beheer van het culturele erfgoed wenselijk is, met
inachtneming van artikel 79 van de Grondwet, een vast college van advies in te stellen
waarin de samenhang van de advisering over het beleid op het terrein van de
archeologie, de archieven, de monumenten en de musea gestalte krijgt, zulks mede
ter vervanging van de Monumentenraad en de Archiefraad, Zo is het, dat Wij (...).’
Tevreden kon Goekoop, voorzitter van de nieuwe raad, in het jaarverslag over 1990
vaststellen, dat ‘direct al bij de geboorte op 1 januari de Raad op volle toeren werkte.
Dit was mede mogelijk door de omstandigheid dat de Raad zich van het begin af
mocht verheugen in een volwaardig ingewerkt secretariaat.’ Op 15 maart 1990
installeerde minister van WVC Hedy d'Ancona tijdens een bijeenkomst in de Nieuwe
kerk in Den Haag de nieuwe raad. De minister wees erop dat het proces van integratie
van raden en commissies op het terrein van het culturele erfgoed zes jaar had geduurd.
Zij sprak van een mijlpaal en zei ‘het van grote betekenis voor het beleid op dat
terrein te achten, dat nu een krachtig advieslichaam is gevormd, dat op de bres kan
staan voor hetgeen aan culturele waarden is overgeleverd en overgeleverd zal worden.’
Ook verklaarde de minister voorstander te zijn van het handhaven van een
overzichtelijke en efficiënte organisatie van de adviesstructuur: ‘Ik denk dat bij uw
raad in deze startfase de voorwaarden daartoe gunstiger zijn dan bij de Raad voor
de Kunst waar moet worden bezien hoe die overzichtelijkheid en efficiency weer
kan worden bereikt.’ Deze woorden komen achteraf in een wat merkwaardig daglicht
te staan als men moet vaststellen dat de samenvoeging van de twee raden enkele
jaren later ertoe leidde dat een zelfstandig opererend adviesorgaan op het terrein van
het culturele erfgoed geheel uitbeeld verdween.
Raadsvoorzitter Goekoop sloot zijn dankwoord af met de overhandiging van het
eerste advies van de nieuwe raad, dat handelde over de nota Het industrieel erfgoed
en de kunst van het vernietigen. Prof. dr. E.H. Kossmann wees in zijn toespraak ‘De
bewaring van cultuur uit heden en verleden’20. op de negentiende-eeuwse conceptie
van de begrippen die op het terrein van het culturele erfgoed gangbaar zijn, zoals
cultuurbehoud, het nationale culturele erfgoed en cultuurbescherming: een conceptie,
die ‘nauw verbonden is met de vorming van de eenheidsstaat en van de natie als een
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boven groepen en individuen uitgaand levend organisme waarvan wij allen als
staatsburger deel uitmaken.’
Al kregen bij de instelling van de nieuwe raad21. de oude rijkscommissies nieuwe
namen - zo ging de Rijkscommissie nu de Rijkscommissie voor de Monumenten
heten - in de praktijk ging het werk gewoon door.
Peijnenburg had op 22 december 1989 het voorzitterschap van de commissie
neergelegd. Nadat vicevoorzitter drs. H.A. van Zwieten het voorzitterschap gedurende
enkele maanden had waargenomen, trad in de loop van 1990 een nieuwe voorzitter
aan: drs. R.J. de Wit, Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Holland.
Deze ervaren bestuurder, tevens voorzitter van de Raad van Advies voor de
Ruimtelijke Ordening, was van oordeel dat de commissie vooral op hoofdlijnen
moest adviseren, een lijn die hij consequent in het oog hield. In de commissie toonde
hij zich een geharnast tegenstander van beeldbedervende, groot- en vooral
hoogschalige ontwikkelingen. Voorts achtte hij het leggen van een nauwer verband
tussen de monumentenzorg en de ruimtelijke ordening voor de monumentenzorg van
levensbelang.
Naast de adviezen die de commissie zelfstandig uitbracht, zoals bijvoorbeeld over
de restauratie van de Berckepoort in Dordrecht, bereidde zij ook een aantal belangrijke
adviezen en brieven voor, welke vervolgens door de raad werden uitgebracht. Het
cultuurhistorisch toerisme bijvoorbeeld was een activiteit die naar het oordeel van
de raad geen stimulering behoefde: ‘Grote waakzaamheid is geboden, want vele
monumenten zijn door hun kleinschalige en kwetsbare aard niet bestand tegen en
niet geschikt voor enigszins massaal bezoek.’ Ook werden adviezen voorbereid over
het erfgoed overzee en de Werelderfgoed Conventie. En verder gingen adviezen uit
over onderwerpen als de ondersteuning van het particuliere initiatief - de stopzetting
van de sub-
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sidiëring van de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen stemde de raad
bijvoorbeeld tot grote bezorgdheid - en de terugtrekking van het WVC-aandeel in
het Stadsvernieuwingsfonds. De raad bepleitte met grote klem van dit laatste af te
zien, en wel om de volgende redenen:
- Met het bedrag waar het om gaat (f 26,1 miljoen) wordt een aanzienlijk groter
bedrag gegenereerd ten behoeve van het woonhuisherstel; er doet zich een niet
te verwaarlozen multiplier-effect voor.
- Het moet voor de monumentenzorg mogelijk blijven om een verdere kwalitatieve
bijdrage te leveren aan het stadsvernieuwingsproces; de monumentenzorg
behoort een belangrijke rol te spelen bij het bevorderen van de kwaliteit van de
gebouwde omgeving.
- Door de betrokkenheid bij het stadsvernieuwingsbeleid is de monumentenzorg
uit haar geïsoleerde positie gehaald en is zij een factor geworden in het
maatschappelijke veranderingsproces; hieraan mag geen einde komen.
Het mocht echter niet baten en de monumentenzorg kreeg ook deze bezuinigingsslag
te incasseren.22. Met haar dringende pleidooi een Geïllustreerde Beschrijving van het
Binnenhofcomplex in Den Haag te laten samenstellen, mede met het oog op de
viering van het 750-jarig bestaan van deze stad in 1998, ving de commissie bij het
ministerie bot: voor dit project kwam geen geld beschikbaar.

Toenemende bezorgdheid en een reeks adviezen
Vanaf 1991 wordt de toon van de Rijkscommissie steeds somberder, ook al had
minister d'Ancona bij de installatie van de nieuwe raad nog zulke bemoedigende en
warme woorden aan het behoud van het culturele erfgoed gewijd. ‘De ongewisse en
zorgwekkende situatie, waarin de monumentenzorg in het algemeen en de Rijksdienst
in het bijzonder in toenemende mate kwamen te verkeren, had ook op het functioneren
van de commissie een wat ontmoedigend effect, omdat het voor de commissie steeds
onduidelijker werd in hoeverre het voor haar nog zinvol was over het
njksmonumentenbeleid adviezen uit te brengen,’ aldus het verslag over 1991.
Toch liet de commissie zich niet uit het veld slaan en bleef zij haar stem verheffen
tegen de steeds verdergaande bezuinigingen op het monumentenbudget. Ook de op
31 januari 1992 gegeven reactie van de Raad voor het Cultuurbeheer op de
adviesaanvrage ter voorbereiding van de Nota Cultuurbeleid 1993-1996 werd daartoe
aangegrepen. In de adviesaanvrage werd op geen enkele wijze aandacht besteed aan
de samenhang met zowel het natuur- en landschapsbehoud als andere voor de
monumentenzorg relevante beleidsterreinen. Er werd bovendien geen woord gewijd
aan de wetenschappelijke aspecten van de monumentenzorg. Dit riep bij de raad de
vraag op of de minister de monumentenzorg zag als een van alle andere
ontwikkelingen losstaande activiteit. Het met betrekking tot het particuliere initiatief
gevoerde (subsidie)beleid ontlokte aan de raad de term ‘ontmoedigingsbeleid’.
1991 was ook het jaar waarin de commissie uitgebreid aandacht besteedde aan de
verbouwingsplannen voor het voormalig hoofdkantoor van de Sociale
Verzekeringsbank aan de Apollolaan in Amsterdam en aan de bestemmings- en
exploitatieproblemen van de Grote Kerk in Veere.23.
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In de in april 1992 verschenen nota Investeren in Cultuur van minister d'Ancona
moest de raad lezen, dat de minister voornemens was de raad samen te voegen met
de Raad voor de Kunst. Het oordeel van raad en commissie over dit voornemen
luidde volstrekt afwijzend. Niettemin werd een proces in gang gezet dat ruim drie
jaar duurde. In november 1995 leidde dat tot de door de minister beoogde
samenvoeging en tot het verdwijnen van een zelfstandig functionerende
Rijksmonumentencommissie. In de laatste jaren van haar bestaan werd het
functioneren van de commissie in ernstige mate door deze kwestie belemmerd. Dat
neemt niet weg dat de commissie tot het laatste toe is doorgegaan met inhoudelijke
discussies over onderwerpen die voor de monumentenzorg van wezenlijk belang
zijn. Tijdens een discussie over de grondslagen van de monumentenzorg kwamen
fundamentele kwesties aan de orde, zoals: ‘De stelling “men kan niet alles bewaren”
is een misvatting’, ‘Is de situatie op het punt van de monumentenzorg sinds De Stuers
werkelijk verbeterd?’,en ‘Waarom beperkt de belangstelling voor monumenten zich
veelal slechts tot de buitenkant?’
In het verlengde van de in 1982 door de Rijkscommissie uitgebrachte Restauratienota
werd opnieuw een diepgaande discussie gevoerd over de restauratiebeginselen. Ook
de vraag of een differentiatie in bescherming wenselijk zou zijn, kwam weer aan de
orde. De commissie nam in haar advies aan de minister daarover een duidelijk
standpunt in: ‘De juridische en financiële structuur van de monumentenzorg is in
vrij korte tijd geheel veranderd. Enerzijds hebben de lagere overheden (met name
de gemeenten) in veel gevallen een eigen beschermingsbeleid ontwikkeld en stelt de
rijksoverheid zich veel terughoudender op bij het onder de bescherming van de
Monumentenwet plaatsen van objecten, anderzijds maakt de middelenstroom een
aanzienlijke daling door, wat moet nopen tot het veel scherper stellen van de
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vraag: waaraan wordt nog wel geld uitgegeven?’ En verder: ‘Tegen de achtergrond
van het bovenstaande zou de commissie zich kunnen voorstellen dat binnen het
register van de door de rijksoverheid beschermde monumenten een onderscheid
wordt gemaakt tussen A. monumenten van nationaal belang; deze monumenten
zouden alleen in aanmerking moeten komen voor een fiscale vrijstelling, niet voor
subsidie, B. monumenten van groot nationaal belang, en C. monumenten van
uitzonderlijk nationaal belang, voor het behoud waarvan extra inspanningen nodig
zijn en conservering op een soort museale wijze aangewezen kan zijn.’24.
Op advies van het Bureau Berenschot dreigde de minister het werk aan de
Geïllustreerde Beschrijving stop te zetten.25. In een brief van 2 juli 1992 aan de
minister schreef de commissie hierover onder meer: ‘Een van de middelen om het
behoud van monumenten te waarborgen is het hebben van kennis daarover. Eerst
dan kan sprake zijn van “participatie” - een door de minister in Investeren in Cultuur
gepropageerde doelstelling. Welnu, een middel bij uitstek daartoe is de Geïllustreerde
Beschrijving. Stopzetting van de Geïllustreerde Beschrijving leidt tot het
ontoegankelijk maken van het verleden en staat dus haaks op de door uw departement
gepropageerde doelstellingen op het terrein van de monumentenzorg.’
Tegen het verzelfstandigen van de Rijksdienst Kastelenbeheer had de commissie
geen bezwaar, maar wel tegen het voornemen de door deze dienst beheerde kastelen
en ruïnes, zoals het Muiderslot, de Gevangenpoort, Slot Loevestein en de Ruïne van
Brederode, alle nauw verbonden met de Nederlandse geschiedenis, onafhankelijk
van elkaar als het ware ‘uit te venten’, zo liet de commissie de minister op 12
november 1992 ongevraagd weten. De commissie was van mening dat het niet aanging
om zich aldus aan de verantwoordelijkheid voor dit bij uitstek rijkscultureel erfgoed
te onttrekken. Het lid van de raad mevrouw J.L.E.M.W.R.R. Tiesinga stelde het punt
aan de orde in de Eerste Kamer, waarvan zij destijds deel uitmaakte. Met een motie
dwong zij de minister die ‘opsplitsing in delen’ niet te laten plaatsvinden dan na een
door de commissie bepleit onderzoek. De uitkomst van dat onderzoek gaf de minister
echter geen aanleiding van haar voornemen af te zien.26.

De hele kudde trompettert
In 1992 organiseerde het particulier initiatief een bijeenkomst in Den Haag waar de
noodklok werd geluid over de financiering van de monumentenzorg. Raadsvoorzitter
Goekoop was een van de sprekers. Een vervolg hierop was de bijeenkomst die de
Raad voor het Cultuurbeheer op 13 mei 1993 in het perscentrum Nieuwspoort in
Den Haag organiseerde onder de titel Monumentenzorg, hoop op perspectief? Dit
blijkt achteraf gezien de laatste publieke manifestatie van de raad en de
Rijkscommissie geweest te zijn. Zowel raadsvoorzitter Goekoop - ‘de hele kudde
trompettert, omdat de kudde in gevaar is’ - als commissievoorzitter De Wit hekelde
in scherpe bewoordingen het bezuinigingsbeleid van WVC op het terrein van de
monumentenzorg. In de periode van de WVC-ministers Brinkman en d'Ancona werd
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het restauratiebudget van circa f 180 miljoen tot circa f 85 miljoen verlaagd!27. Wel
werd waardering uitgesproken voor het in gang zetten van het onderzoek-Buitendijk
op instigatie van de Tweede Kamer.
Roel De Wit wees er verder op dat wij ons niet in slaap mogen laten sussen door
de geruststellende gedachte dat de monumenten er toch zo mooi bij staan. ‘Ja, nu
nog wel,’ hield hij zijn gehoor voor, ‘maar men kan niet blijven teren op wat tot 1986
tot stand werd gebracht.’28. Commissieleden als prof. dr. A. van der Woud en mr.
C.J.D. Waal lieten zich als sprekers tijdens de Monumentenstudiedagen in
respectievelijk 1992 en 1993 in dezelfde geest uit.
In de nadagen van de commissie deed de casus van het Van Abbemuseum in
Eindhoven nog enig stof opwaaien. De commissie sprak zich uit tegen de wijze
waarop de geplande uitbreiding van dit museumgebouw gestalte zou moeten krijgen.
Voorts hield de commissie een krachtig pleidooi voor het actualiseren, corrigeren
en aanvullen van het rijksmonumentenregister. En als slotakkoord hield de commissie
de minister voor dat een te ruime interpretatie van de criteria bij het beschermen van
jongere monumenten zou kunnen leiden tot een ‘vervuiling’ van datzelfde register.
Met een excursie naar Hilversum op 3 november 1995, om daar het oeuvre van
architect Dudok te bekijken maar ook vooral om de toestand van het complex
Zonnestraal van Duiker in ogenschouw te nemen, beëindigde de Rijkscommissie
voor de Monumenten haar werkzaamheden.29.

De subcommissies
Onder de paraplu van de Rijkscommissie die zich, zoals gezegd, vooral bezighield
met advisering over de hoofdlijnen van het beleid, vond het meer gedetailleerde
monumentenwerk in een drietal subcommissies plaats.
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De Registratiecommissie werd vanaf 1982 door drs. H.A. van Zwieten geleid. In
samenwerking met de medewerkers van de RDMZ werden gedurende een reeks van
jaren nauwgezet de verzoeken tot plaatsing van objecten op de monumentenlijst, dan
wel tot afvoering ervan, door deze commissie van advies voorzien. In sommige jaren
gingen meer dan honderd van dergelijke adviezen de deur uit. In de jaarverslagen
van de commissie is steeds vermeld over welke gevallen een positief of negatief
plaatsingsadvies werd uitgebracht. In de loop der tijd werden de criteria om tot een
goede afweging te komen gepreciseerd, want de Registratiecommissie achtte het
haar taak erop toe te zien, dat zo min mogelijk een ‘vervuiling’ van het
monumentenregister zou gaan optreden.30
Ook de in 1978 door de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg ingestelde
Commissie Buitenplaatsen bleef actief tot het laatste toe. Voorzitters waren
achtereenvolgens drs. S. van Tuinen en de heren Dijckmeester, Peijnenburg en Van
Zwieten. De commissie bezocht in de loop der jaren circa duizend terreinen die als
historische buitenplaats geïndiceerd waren, en gaf per provincie aan welke
buitenplaatsen naar haar oordeel voor bescherming in aanmerking kwamen. Niet
alleen de geringe aandacht die bij het ministerie van WVC voor de ‘groene’
monumentenzorg bestond - bij historische buitenplaatsen is immers bij uitstek sprake
van een samenhang tussen ‘cultuur’ en ‘natuur’ - baarde de commissie bij voortduring
zorg. Ook de bescheiden financiële inspanning om aan het beleid op dit punt inhoud
te geven, bedroefde de commissie.
In 1992 werd een advies uitgebracht over het Besluit Rijkssubsidiëring Historische
Buitenplaatsen. Hierin werd een pleidooi gehouden om voor het achterstallig
onderhoud op historische buitenplaatsen het door het ministerie sinds 1978
beschikbaar gestelde bedrag te verhogen van f 500.000 tot f 750.000. Dit advies
leidde helaas niet tot enige reactie van het departement.
Op 11 juli 1995 bood de commissie aan de staatssecretaris van OCenW haar
evaluerende eindrapportage aan.31
De vroegere Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving werd in 1990 de
derde subcommissie. De taak van deze Subcommissie voor de
Monumentenbeschrijving bleef dezelfde, namelijk de begeleiding van de
totstandkoming van de delen in de reeks de Geïllustreerde Beschrijving. De commissie
stond eerst onder leiding van prof. dr. C.J.A.C. Peeters en daarna van prof. ir. N.L.
Prak. Ook in deze commissie was door de jaren heen sprake van een goede
samenwerking met de medewerkers van de RDMZ. De Beschrijvingscommissie
bereidde in 1992 het protest voor, dat de Monumentencommissie aantekende tegen
het ministeriële voornemen om het werken aan de Geïllustreerde Beschrijving te
stoppen. Het werk is overigens niet gestaakt en thans wordt het publiceren van nieuwe
delen door de RDMZ weer gezien als een van de belangrijke taken van de dienst.32.

Eresaluut
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Geconcludeerd kan worden dat de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg jarenlang
grote invloed heeft gehad op het (rijks)monumentenbeleid. Tot in de jaren zestig was
het in feite de commissie, die bepaalde voor welke restauraties subsidie moest worden
uitgetrokken. Ook was het oordeel van de commissie van grote invloed op de
restauratiewerkzaamheden, die onder supervisie van de architecten van de Rijksdienst
werden uitgevoerd. Na de invoering van de Monumentenwet in 1961 was het de
commissie, die bepaalde welke objecten op de rijksmonumentenlijst werden geplaatst.
Geleidelijk echter verminderde de invloed van de commissie op het beleid. Dit vond
zijn oorzaak in verschillende factoren.
Tot halverwege de jaren zestig richtte het monumentenbeleid zich voornamelijk
op de instandhouding en restauratie van een beperkt aantal ‘klassieke’ monumenten;
bemoeienis met en invloed op stedenbouwkundige ontwikkelingen bleven vrij gering.
Vanaf 1961 nam het aantal beschermde monumenten drastisch toe. Dat noopte
onvermijdelijk enerzijds tot een vergroting en een versterking van de deskundigheid
van de Rijksdienst en anderzijds tot een terugdringing van de betrokkenheid van de
commissie, die onmogelijk nog in staat was alle restauratiegevallen en
subsidieverzoeken te beoordelen. Een formalisering van deze situatie werd
doorgevoerd toen de minister van CRM een aantal belangrijke bevoegdheden aan
de directie van de RDMZ mandateerde.33. Zo nam de dienst steeds meer de plaats in
die de commissie jarenlang had vervuld.
In de loop van de jaren zeventig zwol de roep om de centrale bevoegdheden van
de rijksoverheid te decentraliseren aan. Ook de monumentenzorg ontkwam hier niet
aan. Provincies en gemeenten, die vonden dat zij zelf zeggenschap moesten krijgen
over hun monumenten, drongen erop aan het monumentenbeleid te decentraliseren.
Terzelfdertijd verbreedde zich ook het aandachtsveld van de monumentenzorg zelf.
Mede onder invloed van het Monumentenjaar 1975 begon men meer aandacht te
krijgen voor het ‘gewone’ monument. Het stadsvernieuwingsproces - sterk
gestimuleerd door een man
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als staatssecretaris van VRO Jan Schaefer34. - kwam op gang en de monumentenzorg
speelde daar met succes op in. Er begon belangstelling voor het industriële erfgoed
te groeien. En last but not least verschoof de aandacht van het oudere monument
naar de monumenten van jongere bouwkunst. Staatssecretaris van CRM Wallis de
Vries bepaalde op 2 oktober 1979 dat monumenten van vóór 1850 nog maar bij
uitzondering voor bescherming voorgedragen zouden mogen worden, omdat er al
voldoende oudere monumenten waren beschermd. De aandacht zou zich nu moeten
gaan richten op de inventarisatie en eventuele bescherming van de jongere
monumenten uit de periode 1850-1940. Al deze ontwikkelingen hadden hun weerslag
op het functioneren van de commissie.
In de jaren tachtig voltrok zich met veel strubbelingen een ingrijpend
herstructureringsproces van de monumentenzorg om vorm te geven aan de politiek
gewenste decentralisatie, een proces dat uitmondde in de Monumentenwet 1988.
Monumentenraad en Rijkscommissie trachtten naar beste weten in dat concert hun
partijtje mee te blazen, maar door hun rol aan de zijlijn slaagden zij er niet in het
proces wezenlijk te beïnvloeden. Was hun visie te behoudend, te weinig meer van
deze tijd?
Ook de positie van de adviesorganen kwam steeds meer onder druk te staan,
hetgeen eerst leidde tot een samenvoeging tot de Raad voor het Cultuurbeheer en
korte tijd later tot het samenvoegen van deze raad met de Raad voor de Kunst. Vooral
externe, politiek bepaalde omstandigheden hebben daartoe geleid.
Hoewel in het algemeen gesproken de samenwerking tussen Rijkscommissie en
Rijksdienst goed was, moet toch ook worden vastgesteld dat de dienst eigener
beweging in steeds mindere mate een beroep deed op de in de commissie aanwezige
deskundigheid. Bij de subcommissies lag dat anders. Door de jaren heen werd
uitstekend samengewerkt met de medewerkers van de RDMZ en deed zich een
vruchtbare wisselwerking op basis van deskundigheid, kennis en gezamenlijke
belangstelling voor. Tot 1987 werden de vergaderingen van de commissie ook steeds
bijgewoond door een vertegenwoordiger van het ministerie. Later trad de directeur
van de dienst op als de vertegenwoordiger van de minister. In de laatste jaren van
haar bestaan was er dan ook geen sprake meer van enige wezenlijke communicatie
tussen ministerie en commissie. Op de uitgebrachte adviezen werd niet of slechts
zeer oppervlakkig gereageerd. Kennelijk bestond er bij het ministerie geen behoefte
meer aan een extern adviesorgaan en tegen die achtergrond was het ook niet onlogisch,
dat aan het functioneren van de commissie een einde werd gemaakt.
Wanneer wij het in de twintigste eeuw tot ontwikkeling gebrachte en uitgevoerde
monumentenbeleid bezien, kunnen wij niettemin vaststellen, dat de commissie in
haar verschillende gedaanten daarin een zeer belangrijke rol heeft vervuld. Aan de
vele uiterst deskundige leden die in de commissie zitting hebben gehad, dient dan
ook op deze plaats een eresaluut te worden gebracht. Onbaatzuchtig stelden zij hun
kennis en ervaring ter beschikking van de rijksoverheid, die daarvan uiteindelijk
geen gebruik meer wenste te maken. Zonder al die deskundigen zouden onze
‘monumenten van geschiedenis en kunst’ er zeker minder goed bijstaan en er zouden
er ook zeker aanzienlijk minder over zijn!
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Ben Verfürden
Het imago van de monumentenzorg
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft zich in zijn eerste halve
eeuw ontwikkeld tot een professioneel kennisinstituut en een uitvoerend
orgaan voor wettelijke bescherming en financiële ondersteuning van
restauratie en onderhoud. Aan kennis enerzijds en wet- en regelgeving
anderzijds is prioriteit gegeven als voorwaarden voor instandhouding van
het gebouwde erfgoed. Relatief weinig aandacht is echter besteed aan wat
misschien wel de belangrijkste voorwaarde is: het creëren van een breed
maatschappelijk draagvlak. In deze bijdrage wordt een beeld geschetst
van vijftig jaar ‘promotie’ van de monumentenzorg. De rol die de RDMZ
daarin heeft gespeeld, is niet los te zien van de bijdrage die andere partijen,
en met name het particulier initiatief, daaraan hebben geleverd.
Monumenten vertegenwoordigen zowel een collectief als een particulier belang. Ze
behoren, net als kunstwerken en archieven, tot het gemeenschappelijke culturele
erfgoed en het collectieve geheugen van onze samenleving. Monumenten zijn ook
onroerende goederen, doorgaans in het bezit van particuliere of institutionele
eigenaren. Ze hebben een bestemming, een economisch gebruik als woonhuis,
bedrijfsgebouw, kerk. Dit maakt dat de invloed van de overheid op de
monumentenzorg per definitie aan grenzen gebonden is. Ze is immers in hoge mate
afhankelijk van wat de eigenaar met het monument doet of niet doet en wat er in de
omgeving van het monument gebeurt. De mate waarin direct betrokkenen zich bewust
zijn van de culturele waarde van hun bezit is dan ook van grote invloed op de
effectiviteit van de monumentenzorg.
Er zijn landen, zoals Groot-Brittannië en Frankrijk, waar de rijksoverheid haar
invloed vergroot heeft door monumenten zelf aan te kopen en in beheer te nemen.
In Nederland is dat slechts in zeer geringe mate het geval geweest.1. Evenmin was
het in het liberale klimaat in Nederland aan de orde om onderhoud en herstel van
monumenten bij eigenaren af te dwingen.
De rol van de rijksoverheid was en is daarom vooral een voorwaardenscheppende.
De monumentenzorg van rijkswege kent van oudsher een aantal functies die worden
beschouwd als voorwaarden voor een verantwoorde monumentenzorg. Een daarvan
is het vaststellen van de bouw- en architectuurhistorische betekenis van monumenten
door middel van onderzoek, beschrijving en documentatie. Een tweede

1 De RDMZ op zijn eerste schreden in de richting van het grote publiek: hoofddirecteur R. Hotke en
directeur R. Meischke tijdens hun optreden in de televisie-uitzending ‘Bedreigd Erfdeel’ van de NCRV,
19 december 1962. Foto's RDMZ.
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voorwaarde is het beschikbaar hebben en actief inzetten van bouwkundige,
kunsthistorische, bouwhistorische en stedenbouwkundige expertise ten behoeve van
de instandhoudingspraktijk. Op grond van de eerste Monumentenwet werd
bescherming van rijkswege in 1961 geïntroduceerd als een voorwaarde voor
instandhouding van de belangrijkste monumenten. Met deze wet in de hand kon
worden afgedwongen dat met de vastgestelde betekenis van de monumenten rekening
werd gehouden. Dat was, zeker destijds in de jaren zestig en zeventig, ook hard
nodig. Ten slotte werd en wordt ook het ondersteunen van eigenaren met subsidies
en fiscale aftrekmogelijkheden beschouwd als een voorwaarde om verantwoorde
instandhouding te stimuleren en mogelijk te maken.
Deze voorwaarden bepalen de kernactiviteiten van de rijksmonumentenzorg: een
centraal gespecialiseerd expertisecentrum dat onderzoekt en beschrijft en wettelijke
bescherming en financiële ondersteuning van restauratie en onderhoud biedt.
Vreemd genoeg is er relatief minder aandacht en inzet geweest voor wat eigenlijk
de allerbelangrijkste voorwaarde is: een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak.
Monumentenzorg van rijkswege treft immers geen doel als de betrokkenen er niet
ontvankelijk voor zijn, als er onvoldoende erkenning en acceptatie bestaat voor het
algemene belang van het gebouwde erfgoed en daarmee voor interventie van de
overheid. En alle wet- en regelgeving, kennis en expertise treffen geen doel als ze
in de praktijk ontlopen worden, respectievelijk onbenut blijven.
Gelukkig is het draagvlak voor de monumentenzorg in de afgelopen decennia toch
aanzienlijk vergroot. Het aantal organisaties dat werkt aan monumentenbehoud

2 Hoofddirecteur Jessurun en minister van WVC Brinkman tijdens de presentatie van het dertiende
en laatste RDMZ-vouwblad in het voormalige Drinkwaterleidingcomplex te Rotterdam, 1 april 1985.
De tekst van het vouwblad, ‘Volkswoningbouw 1850-1940’, is van de hand van R.C. Hekker. Foto
RDMZ.

groeide sterk tussen 1970 en 1980, terwijl de groei ook daarna nog gestaag doorging.
En de vrijwilligers die zich voor dat behoud inzetten, namen ook fors in aantal toe.2.
Deze groei is voor een deel te verklaren uit sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen,
zoals de toename van de hoeveelheid vrije tijd en de toegenomen welvaart. Het is
ook te danken aan de enorme inzet die is gepleegd door het particulier initiatief, dat
- vaak in samenwerking met en financieel gesteund door de rijksoverheid voortdurend de publieke opinie heeft weten te bespelen en in positieve zin heeft
kunnen beïnvloeden.
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Voorlichting bij de RDMZ
Het ‘bevorderen van de kennis van en de waardering voor historische stads- en
dorpsstructuren en monumenten van geschiedenis en kunst’ is nota bene een van de
twee hoofddoelstellingen van de RDMZ. Een terugblik op hetgeen de dienst in zijn
vijftigjarig bestaan op dit gebied gedaan heeft, leert echter dat dit bepaald niet
voortdurend de hoogste prioriteit heeft gehad.
Voorlichting over en public relations voor de monumentenzorg en de RDMZ
kregen bijvoorbeeld pas begin jaren zeventig meer dan incidentele aandacht met de
komst van een voorlichtingsfunctionaris, de heer A.P. Smaal. In 1973 werd een
afdeling Voorlichting in het leven geroepen, waarvan Tom Smaal hoofd werd, en in
1974 begon de toenmalige hoofddirecteur J. Jessurun met de uitgave van een
jaarverslag, waarin melding werd gemaakt van de resultaten van het voorbije jaar en
dat, door de bijlagen met vele feiten en cijfers, tevens kon dienen als naslagwerk.
Met het bescheiden voorlichtingsteam werd in deze periode ook het eerste op een
breed publiek
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gerichte voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en met veel inzet en enthousiasme wist
Smaal vooral in Haagse kringen interesse te wekken voor de monumentenzorg. Door
de overbekende vouwbladen over monumentencategorieën,3. door diverse andere
publicaties en exposities en door televisieseries als Ontdek je plekje werd de publieke
opinie beslist positief beïnvloed.
Bij de laatste reorganisatie, die medio 1993 werd afgesloten, werd echter
geconstateerd dat aspecten als voorlichting, public relations, lobby en educatie veel
meer aandacht moesten krijgen. Er werd een nieuwe afdeling Communicatie in het
leven geroepen, die met alle facetten van externe en interne communicatie werd
belast.

Monumentenzorg, een vanzelfsprekende zaak
Dat voorlichting en public relations niet altijd de expliciete aandacht hadden gekregen,
laat zich wel verklaren. De instelling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
had plaats in de periode kort na de Tweede Wereldoorlog, toen veel stads- en
dorpskernen nog in puin lagen en vele monumenten wachtten op herbouw of herstel.
De RDMZ had de handen meer dan vol aan het restauratiewerk. Met het
maatschappelijk draagvlak voor de monumentenzorg zat het wel goed; iedereen wilde
dat gebouwen en binnensteden zo snel mogelijk weer konden functioneren. De
bijdrage die restauratie leverde aan de wederopbouw van de dagelijkse leefomgeving
en aan het herwinnen van de eigen identiteit van dorp en stad, en de werkgelegenheid
die dat bood, maakten dat de monumentenzorg in een positief daglicht stond. In de
publieke opinie bestond een sterke voorkeur voor het terugbrengen van de
leefomgeving in de vooroorlogse staat. Alleen in enkele steden en dorpen waar door
schade en sloop sprake was van min of meer een ‘tabula rasa-situatie’ (zoals in
Rotterdam en in de Nijmeegse Bovenstad) kregen plannen van aanhangers van de
modernistische stromingen een kans. Daar werden op basis van moderne
stedenbouwkundige en architectuurconcepten nieuwe stads- en dorpscentra gecreëerd,
waarin alleen de allerbelangrijkste monumenten als verwijzingen naar de geschiedenis
een geïsoleerd plekje herkregen. De omstandigheden voor de monumentenzorg waren
gunstig: er was in toenemende mate geld beschikbaar en er waren voldoende
arbeidskrachten.

De welkome rijksambtenaar
In de jaren vijftig was er dus nauwelijks aanleiding om lobby-activiteiten te
ontplooien. Het ging goed met Nederland. In economisch opzicht was er alle ruimte
om de ingezette restauratie-hausse voort te kunnen zetten. De RDMZ kreeg de
mogelijkheden om waar nodig de personele capaciteit te versterken, ook voor zaken
die niet direct met herstel en wederopbouw te maken hadden. Het meer fundamentele
onderzoekswerk, de Geïllustreerde Beschrijving en diverse nieuwe disciplines en
specialismen: het kon zich allemaal ontwikkelen en verder ontplooien. De bemoeienis
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van de rijksoverheid, met name van de RDMZ, met de restauraties in Nederland was
groot. In de periode na de oorlog had de overheid op vele terreinen een enorme
invloed op het maatschappelijke en culturele leven in ons land. Het is met name het
ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting geweest dat zich in directe zin
bemoeide met alle plannen voor herstel en uitbreiding van dorpen en steden en met
de toekenning van financiële middelen daarvoor. Op die wijze werd een klimaat
geschapen waarin directe rijksoverheidsinterventie normaal werd gevonden. De
rijksambtenaren, ook die van de RDMZ, werden alom met open armen ontvangen,
niet zelden met een uitstekende maaltijd en een goed glas wijn. Image-building was
niet nodig. De rijksambtenarenstatus en niet te vergeten het geld dat meegebracht
werd, maakten public relations in die tijd overbodig.

Maatschappelijke entree van de monumentenzorg
Maar de tijden veranderden, langzaam maar zeker. De totstandkoming en introductie
van de eerste Monumentenwet in 1961 plaatste de monumentenzorg en dus de RDMZ
in een ander daglicht. Rijksbescherming van een groot aantal monumenten en stadsen dorpsgezichten werd een feit en particuliere monumenteneigenaren en
gemeentebesturen werden geconfronteerd met een stelsel van plichten en
verantwoordelijkheden, die dwingend waren en streng. De Rijksdienst werd
geconfronteerd met weerstanden. De erkenning en erkentelijkheid, de populariteit
die men tot dan toe bij alle werkzaamheden had ervaren, waren niet langer een
vanzelfsprekendheid. De inwerkingtreding van de Monumentenwet betekende dat
het fenomeen ‘monumentenzorg’ in bredere kring werd geïntroduceerd. Tot die tijd
was de monumentenzorg niet algemeen bekend als een apart terrein van overheidszorg.
Er was nog nauwelijks sprake van werkelijk grootschalige stadsuitbreidingen en de
stadsvernieuwing was als expliciete operatie van de overheid nog niet aan de orde.
Bijzondere aandacht voor wat het ‘historisch centrum’ werd genoemd, bestond nog
niet. Evenmin bestond er een duidelijk onderscheid tussen ‘historisch erfgoed’ en
andere historische gebouwen. De monumentenzorg, ontstaan in de tweede helft van
de vorige eeuw, was
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het domein gebleven van restauratie-architecten en kunsthistorici. Door de
Monumentenwet maakten nu ook eigenaren, gebruikers en andere direct betrokkenen,
en ook een uitdijende kring van burgers daaromheen, kennis met wat nu zo'n
ingeburgerd begrip is: monumentenzorg.
Het zou voor de hand hebben gelegen dat de introductie van de Monumentenwet
gepaard ging met een uitgebreide voorlichtingscampagne naar het publiek in het
algemeen en naar gemeenten, eigenaren en direct betrokkenen in het bijzonder. Dat
blijkt nauwelijks het geval te zijn geweest. Ik heb althans geen bronnen gevonden
die melding maken van gerichte acties, buiten individuele bezoeken aan gemeenten
waar problemen waren of dreigden te ontstaan. Naar aanleiding van de invoering
van de wet werd wel enige extra kunsthistorische en juridische expertise
binnengehaald, maar actieve voorlichting werd niet gegeven. Omdat men daardoor
vaak onvoldoende op de hoogte was van de betekenis van de monumentenstatus in
de praktijk, werd in een groot aantal gevallen bezwaar of beroep aangetekend tegen
de aanwijzing tot monument. Pas in de jaren zeventig is door de afdeling Voorlichting
via gedrukte media en informatiebijeenkomsten in het land - en veelal in de avonduren
- iets aan deze omissie gedaan.

Monumentenzorg en stadsvernieuwing
In de eerste jaren na de inwerkingtreding van de Monumentenwet werden regelmatig
aanwijzingsprocedures in gang gezet naar aanleiding van plannen voor forse
verkeersingrepen, saneringsplannen en andere acute bedreigingen. In de loop van de
jaren zestig gingen mensen zich, als gevolg van democratisering en groeiend politiek
bewustzijn, steeds actiever inzetten voor de kwaliteit van hun leefomgeving. Versneld
door de rasse economische en sociale achteruitgang van de binnensteden, gaf dit de
aanzet tot grootscheepse stadsvernieuwingsplannen. De stadsvernieuwing was een
sterk door lokale overheden geregisseerde operatie, die begon in de grote en
middelgrote steden, maar die al snel ook in de kleinere steden en de dorpen werd
doorgevoerd. Stadsherstel, restauratie en verbetering van de (historische) openbare
ruimte werden beleidsinstrumenten binnen de grote stads vernieuwingsoperatie, die
tot in de jaren tachtig zou doorlopen. Het aanwijzingsprogramma voor
rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten kwam in een enorme
stroomversnelling, evenals het restauratieprogramma. Daardoor, maar vooral ook
door de actieve bemoeienis die burgers hadden via formele inspraakprocedures en
informele actiegroepen, werd de monumentenzorg binnen korte tijd een
maatschappelijk fenomeen. Deze ‘revolutionaire’ ontwikkeling ging zo ver, dat
aanwijzing als beschermd monument steeds vaker actief werd bepleit als middel om
grootschalige ingrepen in de historische binnensteden tegen te houden en om de
historische identiteit en de kleinschaligheid van de stads- en dorpskernen te behouden.
Bekend voorbeeld is het Pintohuis in Amsterdam, waarvan het behoud, vanwege de
monumentale waarde, halverwege de jaren zeventig mede heeft geleid tot het afblazen
van plannen om dwars door de Nieuwmarktbuurt een vierbaans autoweg aan te
leggen.4. Een ander voorbeeld is de aanwijzing van de Nijmeegse Benedenstad tot
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beschermd stadsgezicht, waarvoor de procedure startte in 1976. De gemeente had
daartoe zelf het initiatief genomen om waarborgen te creëren voor behoud van de
kleinschalige structuur en het zo karakteristieke reliëf van de Benedenstad en toch
de bouw van honderden sociale woningen te kunnen realiseren.

Maatschappelijke betekenis van de monumentenzorg
In de tweede helft van de jaren zestig begon de monumentenzorg zich van een nogal
in zichzelf gekeerde en academische bezigheid van een beperkte groep professionals
en geïnteresseerden te ontwikkelen tot een onderdeel van een dynamisch
maatschappelijk proces, gericht op revitalisering van de oude kernen en verbetering
van het woon-, werk- en winkelklimaat in de centra. De betekenis van de
monumentenzorg in deze context mag niet onderschat worden. Bescherming en
restauratie van historische panden als ‘ankerpunten’ in het stedelijke weefsel en van
historische stedenbouwkundige structuren hebben enorm bijgedragen aan de
ruimtelijke en belevingskwaliteit van de vernieuwde steden en dorpen. Ook de
stimulerende werking die is uitgegaan van de herstelde structuur en bebouwing op
de kwaliteit van vervangende nieuwbouw in het kader van de stadsvernieuwing heeft
bijgedragen aan het succes van de internationaal vermaarde ‘urban renewal’-operatie.
De stadsvernieuwing leidde niet alleen tot een groot restauratievolume en dus veel
werkgelegenheid in de gespecialiseerde en minder gespecialiseerde restauratiebouw
en bij de overheden, zij heeft ook sterk bijgedragen aan de bewustwording in brede
kring van de maatschappelijke betekenis van de monumentenzorg.
De effecten op het imago van de monumentenzorg waren echter niet louter positief.
Met name in de grote en middelgrote steden leidde de restauratie van woningen tot
forse huurverhogingen en vaak ook tot verkoop, zodat de oorspronkelijke bewoners
veelal
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niet in staat waren terug te keren naar hun gerestaureerde huizen en gedwongen
werden elders een goedkopere woning te aanvaarden. De gerestaureerde panden
werden betrokken door een andere, meer draagkrachtige groep bewoners; een proces
dat in internationaal jargon wordt aangeduid met ‘gentrification’. Spraakmakende
voorbeelden hiervan zijn de hersteloperaties van het Stokstraatkwartier in Maastricht
en de Spanjaardstraat in Middelburg, die overigens in kringen van monumentenzorg
juist bejubeld werden. Er ontstond opstand, bijvoorbeeld in de Amsterdamse Jordaan,
waar uit een onderzoek door het gemeentelijke Bureau Monumentenzorg in 1978
bleek dat in vrijwel alle gerestaureerde panden na restauratie nieuwe bewoners waren
gekomen. In het Plan voor de steden,5. ook wel het Plan Schaefer genoemd, werd
op grond van dit gegeven een alternatieve financiering van restauraties van
woonhuismonumenten voorgesteld. Dit leidde later tot de zogenoemde
‘gecombineerde regeling’ van de ministeries van CRM en VRO. Op grond van deze
regeling zouden vele buurten met woonhuismonumenten hersteld worden met behoud
van de bestaande sociale structuren.
De maatschappelijke ontwikkelingen in de periode van de tweede helft van de jaren
zestig tot in de jaren tachtig hadden grote invloed op de beeldvorming over de
monumentenzorg, en als afgeleide daarvan over de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Aan de ene kant werd het maatschappelijk draagvlak groter en
breder, aan de andere kant werden restauratie en stadsherstel regelmatig bestempeld
als negatief voor de oude sociale verbanden in de buurten. De monumentenzorg won
in deze periode zeker aan bekendheid, maar het nogal elitaire en arrogante imago
veranderde uiteindelijk niet wezenlijk. Anno 1997 bestaat er een veel minder elitair
beeld over de monumentenzorg. Het groeiende cultuurhistorische toerisme,
evenementen als de Open Monumentendag en de aandacht voor de jongere bouwkunst
hebben daar in belangrijke mate aan bijgedragen. Je zou kunnen zeggen dat de
monumentenzorg eindelijk uit haar maatschappelijk isolement is geraakt.

M'75
De maatschappelijke emancipatie van de monumentenzorg, waarvoor de
stadsvernieuwing zo'n positieve voedingsbodem bleek, is mede gestimuleerd en
ondersteund door een scala van activiteiten van particuliere monumentenorganisaties
en overheden, die door hun omvang en intensiteit gerust een pr-offensief genoemd
kunnen worden. Het hoogtepunt ervan lag in de tweede helft van de jaren zeventig.
Een belangrijke impuls gaf het Monumentenjaar 1975 (M'75), dat werd georganiseerd
onder auspiciën van de Raad van Europa. Vanaf de aanloop in 1973 heeft deze
manifestatie gedurende een periode van ruim drie jaar in de meeste bij de Raad
aangesloten landen aanleiding gegeven tot een ware erfgoedcampagne. De
programma's hadden daarbij een sterk nationale inkleuring en dat was in Nederland
ook het geval. Er werd een Nationaal Comité M'75 in het leven geroepen op initiatief
van het ministerie van CRM. Dit comité fungeerde als denktank en als coördinerend
orgaan. Van het ministerie speelden de toenmalige plv. directeur-generaal en
oud-directeur van de RDMZ, R. Hotke, en de beleidsmedewerker bij de afdeling
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Monumenten, Musea en Archieven, P.J. Yperlaan, een belangrijke rol, evenals het
toenmalige Hoofd Voorlichting, N. Westendorp. Voor de RDMZ nam de plv.
hoofddirecteur, C.A. van Swigchem, zitting in het comité. Yperlaan fungeerde als
projectleider.
Vele publicaties zagen in het Monumentenjaar 1975 het licht, er werden reizende
tentoonstellingen georganiseerd, er werd een kwartetspel uitgegeven, etcetera. In
alle hoeken en gaten van het land kon het publiek nader kennismaken met de wereld
die monumentenzorg heet. M'75, dat ook de internationale contacten op Europees
niveau een sterke, nieuwe impuls gaf, werd afgesloten tijdens een slotzitting op 25
oktober in het Congrescentrum RAI te Amsterdam. Bij die gelegenheid werd de
Declaratie van Amsterdam ondertekend, waarin het belang van een maatschappelijk
draagvlak voor de monumentenzorg werd onderstreept. De werkingskracht van deze
declaratie is in de praktijk echter minimaal gebleken. Door het Monumentenjaar
kreeg de monumentenzorg ook beleidsmatig en bestuurlijk volop de aandacht. Studies
als Monument en samenleving,6. gepubliceerd door de Raad der Europese Gemeenten
in 1974, en onderzoeken van de universiteiten van Nijmegen7. en Utrecht8. wezen op
de sociaal-psychologische en sociaal-maatschappelijke betekenis van het
cultuurhistorisch erfgoed. En op studiedagen, congressen en andere bijeenkomsten
werd een levendig gesprek gevoerd tussen monumentenzorgers, beleidsmakers,
bestuurders en politici. Daarin stond de relatie tussen mens en monument centraal.
De particuliere organisaties hebben zich sterk gemanifesteerd in het Monumentenjaar.
De Bond Heemschut speelde een actieve rol. De Nationale Contactcommissie
Monumentenbescherming (NCM), die in 1972 was opgericht als platform en
spreekbuis voor de honderden particuliere monumentenorganisaties in Nederland,
ging zich er nadrukkelijker op toeleggen om bij het brede publiek de belangstelling
voor
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3 De manifestatie M'75 op het Haagse Binnenhof, 26 juni 1975. Foto foto-persbureau Stokvis, Den
Haag.

de monumentenzorg en meer in het bijzonder het particulier initiatief te vergroten.
De aanhang van de organisaties groeide sterk in de jaren zeventig.
De activiteiten die de RDMZ in M'75 ontplooide, waren ten opzichte van de
dominante rol van het ministerie bescheiden. Dat neemt niet weg dat het beleid dat
begin jaren zeventig was ingezet door Tom Smaal en zijn staf, vruchten afwierp.
Meer televisieprogramma's, bijvoorbeeld, begonnen aandacht te besteden aan de
monumentenzorg. Behalve in Ontdek je plekje werd de monumentenzorg ook een
onderwerp in programma's als Van Gewest tot Gewest en het Polygoonjournaal.

No nonsense-beleid en decentralisatie
In het begin van de jaren tachtig verdampte die aandacht voor verbreding van het
maatschappelijk draagvlak. Deze periode werd gekenmerkt door economische
achteruitgang en door inkrimping, bezuiniging en no nonsense-beleid van de regering.
De budgetten voor restauratie en onderhoud lieten na jaren van groei een sterke daling
zien. Het ‘stuwmeer’ van restauratieplannen die wachtten op subsidie, werd alsmaar
groter. Tegelijk drongen de grote rijksoperaties die deze periode zo hebben
gekenmerkt ook door tot de monumentenzorg: deregulering, privatisering en
decentralisatie.
Er brak een woelige tijd aan voor de monumentenzorg. Het Rijk, de provincies, de
gemeenten en de particuliere organisaties raakten geïnvolveerd in een bij tijd en wijle
heftige discussie over de bestuurlijke vormgeving van de monumentenzorg. Het
bestaande systeem, gekenmerkt door een grote dominantie van de rijksoverheid, zou
te weinig waarborgen bieden voor een voldoende betrokkenheid en invloed van
lagere overheden, eigenaren en de lokale bevolking. Net als op andere beleidsterreinen
werd decentralisatie gezien als de remedie. Daarnaast speelde het probleem van het
‘stuwmeer’; er was te weinig geld om alle noodzakelijke restauraties te financieren
en het was blijkbaar niet denkbaar dat er van rijkszijde veel bij zou komen. De
oplossing hiervoor werd gezocht in privatisering, dat wil zeggen het zoeken naar
aanvullende middelen en faciliteiten in de markt. Verder was de gedachte dat de wet-
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en regelgeving op het gebied van de monumentenzorg vereenvoudigd zou moeten
worden: deregulering.
Dit alles gaf aanleiding tot het verrichten van onderzoeken, het uitbrengen van
rapporten en nota's en het organiseren van een groot aantal studiedagen,
discussiebijeenkomsten, workshops en wat dies meer zij.
Voor het creëren van een publiek draagvlak was nauwelijks tijd en aandacht,
uitzonderingen daargelaten.9.
In mei 1984 verscheen, als sluitstuk van deze jarenlange discussie, de Nota over de
Monumentenzorg van minister Brinkman.10. In deze nota werden de contouren
geschetst van de monumentenzorg ‘nieuwe stijl’. De belangrijkste elementen waren:
- De monumentenzorg zou in belangrijke mate gedecentraliseerd moeten worden
naar de gemeenten;
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- De Rijksdienst voor de Monumentenzorg zou zich minder bezig hoeven te
houden met de directe instandhoudingszorg en zou zich daardoor meer kunnen
toeleggen op de centrale kennisfuncties;
- Er zou een Nationaal Restauratiefonds moeten worden opgericht, dat met geld
vanuit de markt laagrentende leningen zou verstrekken aan
monumenteneigenaren als aanvulling op de restauratiesubsidie à fonds perdu,
die van 60% zou worden verlaagd naar 30%. De eigenaar zou er per saldo niet
veel slechter van worden, terwijl door de terugvloeiende rente en aflossing een
revolving fund zou ontstaan, waaruit extra restauraties zouden kunnen worden
gefinancierd;
- Er zou meer geld moeten komen voor onderhoud;
- Er diende een inventarisatie te worden uitgevoerd van het erfgoed uit de periode
1850-1940, dat tot dan toe nog maar mondjesmaat de belangstelling van de
monumentenzorg had gekregen;
- De rol van het particulier initiatief in de monumentenzorg zou moeten worden
versterkt.

De nota vormde de start voor een omvangrijke herziening van de monumentenzorg.
In 1985 werd het Nationaal Restauratiefonds (NRF) in het leven geroepen, in 1986
werden nieuwe regelingen van kracht voor de subsidiëring van restauratie en
onderhoud. In hetzelfde jaar werd een begin gemaakt met het Monumenten
Inventarisatie Project (MIP), gericht op het in kaart brengen van het erfgoed uit de
periode 1850-1940. Op 1 januari 1989 trad de nieuwe Monumentenwet 1988 in
werking en werd de decentralisatie van de monumentenzorg voltooid. Er kan gerust
gesproken worden van een metamorfose van de Nederlandse monumentenzorg. De
gemeenten werden voor de opgave geplaatst om hun nieuwe taken en bevoegdheden
in praktijk te brengen, de burgers moesten wennen aan een bepaald niet eenvoudige,
herziene wet- en regelgeving. En de RDMZ: die geraakte in een fase van diepgaande
bezinning, gevolgd door een reorganisatie, die van de dienst een professioneel
kennisinstituut moest maken.

De RDMZ onder de loep
In de jaren nadat de Nota over de Monumentenzorg was verschenen vroeg men zich
af welke meerwaarde een centraal instituut voor de monumentenzorg nog zou kunnen
hebben als de decentralisatie eenmaal zou zijn doorgevoerd. Daarom liet de RDMZ
onderzoeken welke wensen er waren ‘in het veld’. Deze studie, verricht door de
Katholieke Universiteit Nijmegen en de Raad der Europese Gemeenten en Regio's
was het eerste echte marktonderzoek dat de dienst liet verrichten.11. Uit de interviews
met vertegenwoordigers van ministeries, provincies, gemeenten,
monumentenorganisaties en particulieren kwam voor het eerst een compleet beeld
naar voren van de ervaringen die de diverse doelgroepen hadden met de RDMZ,
verwachtingen die zij koesterden en ideeën die leefden over de wijze waarop de
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RDMZ zijn activiteiten beter zou kunnen afstemmen op de markt. Tevens werd
duidelijk hoe de beeldvorming over de RDMZ als organisatie op dat moment was.
Over het geheel genomen bleek dat beeld niet al te positief. Weliswaar noemde
vrijwel iedereen de RDMZ een deskundig, respectabel instituut waar enthousiaste
en kundige mensen werkten waarmee individueel goed te werken was, maar daar
stonden nogal wat negatieve kwalificaties tegenover. De RDMZ werd ervaren als
passief, traag, afstandelijk, bureaucratisch, star, ongecoördineerd en moeilijk
bereikbaar. De medewerkers van de dienst zouden onderling sterk verdeeld zijn en
als het erop aankwam vooral opkomen voor de eigen positie.
Dit lijkt nogal rampzalig, ware het niet dat uit de studie tegelijk ook een positief
toekomstperspectief naar voren kwam. Over de hele linie bleek men namelijk zeer
overtuigd van de noodzaak om ook na de decentralisatie een centraal kennisinstituut
overeind te houden. De belangrijkste functies die men noemde kwamen sterk overeen
met het bestaande takenpakket van de dienst. Maar, zo wees het onderzoek keihard
uit: vooralsnog bestond er een grote kloof tussen de bestaande en de door de
doelgroepen gewenste situatie. Dat gold ook voor de wijze waarop de RDMZ taken
uitvoerde op het gebied van voorlichting en pr. Deze taken werden volgens de
onderzochte respondenten weinig professioneel, weinig eenduidig en nogal passief
uitgevoerd. Over de publicaties waren de reacties gemengd; men vond ze over het
algemeen wel van hoge kwaliteit, maar bij de bruikbaarheid in de praktijk werden
vraagtekens geplaatst. Verder vond men dat de verschijningsvorm niet uniform
genoeg was en dat de promotie en marketing te kort schoten.
Ondanks deze uitkomsten kwam uit de reorganisatie van 1989 slechts een
bescheiden voorlichtingsafdeling naar voren, waarmee het gewenste productieen
kwaliteitsniveau onmogelijk gerealiseerd kon worden.
In dezelfde periode, eind jaren tachtig, werd duidelijk dat de monumentenzorg
beleidsmatig voor grote, nieuwe opgaven stond. Tijdens het symposium
Monumentenzorg op het breukvlak van twee eeuwen werd de conclusie getrokken
dat de monumentenzorg, en meer specifiek de RDMZ, zich veel breder zou moeten
gaan richten op de kwaliteit van de
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gebouwde omgeving.12. De historische factor diende meer onderkend en mede bepalend
te worden bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dat vroeg (en vraagt nog altijd) om een
sterke positionering van de monumentenzorg in het krachtenveld van ruimtelijke
ordening, volkshuisvesting en stads- en stedelijke vernieuwing. Daarbij zijn
professionele voorlichting, educatie en public relations essentieel.

Gemeentelijke monumentenzorg in de praktijk
Er was wellicht nooit eerder zo'n grote behoefte aan voorlichting en public relations
als in de tweede helft van de jaren tachtig. De nieuwe subsidieregelingen en de nieuwe
Monumentenwet, maar vooral de drastisch gewijzigde rolverdeling tussen de
overheden leidden tot een grote vraag naar informatie, instructie en begeleiding. Niet
alle gemeenten waren direct even gemotiveerd en gestimuleerd om hun nieuwe taken
met enthousiasme op te pakken. En zij waren zeker niet zomaar in staat om ze ook
naar behoren uit te voeren. Taken als het opstellen van meerjarenprogramma's voor
restauraties, het berekenen van subsidiabele kosten, het voorbereiden, begeleiden en
verantwoorden van restauratieprojecten en niet in de laatste plaats het voorlichten
en begeleiden van monumenteneigenaren, waren voor veel gemeenten nieuw. Het
waren zaken die voorheen door de RDMZ behartigd werden en die nu werden
overgeheveld naar de gemeenten.
Het lijkt vanzelfsprekend dat er uitgebreide voorlichtings- en scholingsprogramma's
zouden worden opgezet. Dat was ook wel de ambitie. De RDMZ was hierin een
belangrijke rol toegedacht, zo blijkt uit de stukken van het Project Uitvoering Nota
Monumentenzorg (PUM), dat door het ministerie van WVC was opgezet ter uitvoering
van de Nota over de Monumentenzorg. De activiteiten van de RDMZ hebben zich
echter beperkt tot een aantal informatiebijeenkomsten die, door de massale aantallen
aanwezigen - waaruit overigens de grote behoefte bleek -, het te algemene
informatieniveau en het ontbreken van een mogelijkheid voor vragen en discussie,
weinig effectief waren.
Gelukkig werd aan de grote behoefte aan informatie en instructie tegemoet gekomen
door het NCM en het NRF. Meteen nadat in 1986 het nieuwe Besluit rijkssubsidiëring
restauratie monumenten (Brrm) in werking trad, organiseerden zij een reeks
instructiedagen speciaal voor gemeente-ambtenaren. De cursus was binnen de kortste
keren overtekend en het aantal dagen moest zelfs uitgebreid worden. Het zou de
eerste cursus blijken in een lange reeks, die tot op dit moment op grote belangstelling
mag rekenen.
Onder de noemer Gemeentelijke monumentenzorg in de praktijk werden steeds
nieuwe cursussen ontwikkeld om de ambtenaren kennis te laten nemen van en concreet
te leren werken met de Monumentenwet en de verschillende algemene maatregelen
van bestuur inzake de subsidiëring van restauratie en onderhoud. Deze instructiedagen
en de bijbehorende documentatiemap - ook wel de ‘witte bijbel’ genoemd13. - hebben
er zeker toe bijgedragen dat de implementatie van het nieuwe systeem vrij geolied
kon verlopen. De RDMZ zag zich niet direct als partner in het geheel. Een bescheiden
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subsidie en de inzet van enkele medewerkers als docent vormden een beperkte
bijdrage.
De weinig actieve inzet van de dienst ten aanzien van de invoering van de nieuwe
wet- en regelgeving, door het monumentenveld bepaald niet gewaardeerd, is wel te
verklaren. Zo snel na de daadwerkelijke effectuering van de decentralisatie kon de
RDMZ nog geen afstand doen van de sterke directe invloed die de dienst zo lang
had op de instandhoudingspraktijk. Het was moeilijk zich te schikken in de nieuwe
situatie.
Het standpunt van de RDMZ is later volledig veranderd. Sedert 1992 is de dienst
volwaardig partner in het project Gemeentelijke monumentenzorg in de praktijk. En
ook op andere wijze heeft de dienst vanaf eind jaren tachtig de voorlichting aan en
begeleiding van de gemeenten ter hand genomen. Met nieuwsbrieven, folders en
brochures, maar vooral via directe ondersteuning door consulenten is de aanvankelijk
passieve houding omgebogen naar een actieve inzet.

De RDMZ als klantgericht kennisinstituut
In het nieuwe bestel was de dienst vooral een rol toebedacht als centraal
kennisinstituut.14. De in Zeist aanwezige kennis en expertise dienden op geëigende
wijze beschikbaar te komen voor de decentrale uitvoeringspraktijk. Dat kon via de
formele adviezen die de RDMZ namens het ministerie verstrekt in het kader van de
verlening van vergunningen voor restauratie, wijziging en sloop van beschermde
rijksmonumenten, maar ook door de kennis en informatie rechtstreeks voor
uiteenlopende klantengroepen raadpleegbaar te maken. De (eerste) reorganisatie van
de RDMZ aan het eind van de jaren tachtig resulteerde onder meer in de oprichting
van een afdeling Kennisbundeling en -uitwisseling (KBU), die tot taak had de centrale
kennisfuncties te versterken en uit te bouwen (onderzoek, collectievorming, registratie
en informatie, publicaties, scholing etcetera). De afdeling Historie vervulde daarnaast
eveneens centrale kennistaken, met name op het terrein van onderzoek,
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4 Een voorlichtingsbijeenkomst in de ‘Landbouwschuur’ van de RDMZ te Zeist, circa 1990. Foto
RDMZ.

publicaties en specialistische adviezen. Voor specialistische advisering op
instandhoudingstechnisch gebied werd binnen de nieuwe afdeling Technieken een
Adviesgroep ingesteld. De hoofdfunctie van de afdeling Technieken bestond uit de
begeleiding en ondersteuning van de gemeenten via inspecteurs. Deze inspecteurs
waren ondergebracht in drie regioteams en stonden onder leiding van
hoofdinspecteurs.
Al snel bleek de nieuwe organisatie onvoldoende tegemoet te komen aan de nieuwe
situatie. Met name de communicatie met de gemeenten was niet goed gecoördineerd.
En de communicatie tussen de centrale kennisunits en de inspecteurs was ook niet
optimaal.
Daarom moest er in 1991 opnieuw gereorganiseerd worden. Deze reorganisatie
werd medio 1993 afgerond. Nu werd in sterkere mate geprobeerd de organisatie zo
in te richten dat zo goed mogelijk kon worden tegemoet gekomen aan de behoeften
van de klanten. Organisatie-adviesbureau Berenschot stelde voor een
drie-sectorenmodel door te voeren: één sector zou verantwoordelijk worden voor de
centrale kennisfuncties en één voor de dienstverlening aan de gemeenten en andere
bij de decentrale monumentenzorg betrokken partijen. De derde sector zou deze
beide business units met algemene beleidsontwikkeling en bedrijfsvoering moeten
ondersteunen.

MIP: de opvijzeling van een moeizaam imago
Begin jaren negentig was het imago van de RDMZ tot een dieptepunt gezakt. De
gemeenten en provincies, maar ook monumenteneigenaren en particuliere organisaties
klaagden steen en been over de in zichzelf gekeerde, ‘navelstarende’ dienst, die
‘alleen nog maar aan het reorganiseren was’. Dat de dienst daartoe in belangrijke
mate gedwongen werd door bezuinigingen als de Grote Efficiency Operatie, was bij
de buitenwacht nauwelijks bekend.
Op de enorme behoefte aan informatie, scholing en ondersteuning waren inmiddels
andere partijen ingesprongen en dat was maar goed ook. Het NCM had zich steeds
meer ontplooid als landelijk informatiecentrum, waartoe ook gemeenten zich in
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toenemende mate wendden met allerhande vragen. Het NRF ontwikkelde zich tot
vraagbaak voor alle kwesties die te maken hadden met de financiering van restauraties
en breidde zijn voorlichtingsactiviteiten steeds verder uit. Deze organisaties
onderhielden hierdoor dus steeds meer rechtstreeks contact met de gemeenten.
Het verslechterde imago van de RDMZ kon gelukkig enigszins gecompenseerd
worden door de positieve uitstraling van het door de dienst opgestarte en aangestuurde
Monumenten Inventarisatie Project (MIP), dat vanaf 1987 werd uitgevoerd. De
inventarisatie van de zogenoemde ‘jongere’ bouwkunst en stedenbouw uit de periode
1850-1940 heeft geleid tot een enorme publiciteitsgolf, die de monumentenzorg in
de media nieuw elan gaf. De inventarisaties werden lokaal aangepakt onder coördinatie
van de provincie. Door deze decentrale uitvoering van het MIP werd Nederland op
zeer directe wijze geconfronteerd met de cultuurhistorische betekenis van gebouwen
en gebieden die men niet eerder als bijzonder had ervaren. Het MIP gaf aanleiding
tot vele exposities, publicaties, videoproducties, lezingen, krantenartikelen etcetera.
Door de tripartiete samenwerking in het
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project, kreeg de relatie tussen Rijk, provincies en gemeenten nieuwe inhoud. De
inventarisatie vond in dezelfde tijd plaats als de decentralisatie. Het MIP was voor
het imago van de RDMZ misschien op dat moment wel de redding.

De RDMZ in het land
Bij de reorganisatieronde van 1991-1993 werd de moeilijke situatie onder ogen
gezien. Men was zich terdege bewust geworden van het negatieve beeld dat was
ontstaan en van de enorme inzet die zou moeten worden geleverd om hierin
verandering te brengen. Het was met name aan de nieuwe sector Regioservice om
de relatie met gemeenten en provincies te verbeteren. Deze sector bestaat thans uit
vier regioteams (Noord, Oost, West en Zuid), waarin consulenten en regio-ambtenaren
actief zijn om de gemeenten, provincies en andere decentrale partijen van dienst te
zijn. Daarnaast zijn de teams verantwoordelijk voor alle formele taken die in het
kader van de Monumentenwet en de verschillende subsidieregelingen namens de
staatssecretaris van OCenW door de RDMZ worden uitgevoerd. Deze functies zijn
goed te combineren omdat de lagere overheden bij alle formele kwesties eveneens
een rol spelen. Door gegevens uit verschillende onderzoeken met elkaar te vergelijken
kan worden geconstateerd dat de waardering voor de RDMZ ten aanzien van de
advisering en ondersteuning van de lagere overheden in de afgelopen jaren duidelijk
vergroot is.15.
Dat wil niet zeggen dat gemeenten, provincies en monumentenorganisaties met de
adviezen en de steun van de RDMZ op dit moment voldoende geholpen zijn bij de
uitvoering van hun taken. De recente onderzoeken tonen tevens aan dat zij nog altijd
grote behoefte hebben aan ondersteuning en dat alleen de grotere
(monumenten)gemeenten redelijk uit de voeten kunnen. De problemen die er nu nog
zijn worden echter niet zozeer in relatie gebracht met het functioneren van de RDMZ,
maar vooral met een tekort aan menskracht en deskundigheid en een gebrek aan geld.
Men ziet wel in dat de Regioservice van de dienst niet bij machte is om bij alle
beleidsmatige en uitvoeringstaken die de gemeenten en provincies hebben, een actieve
rol te spelen.
Er blijkt duidelijk meer nodig om de decentrale monumentenzorg, waarvan de
voordelen overigens in de praktijk zonder meer gebleken zijn, kwantitatief en
kwalitatief op een voldoende niveau te kunnen voortzetten. Daarom nam de RDMZ
begin 1995 het initiatief om de mogelijkheden te onderzoeken van een zogenoemd
Steunpuntennetwerk voor de monumentenzorg. Het initiatief werd positief ontvangen
en samen met de centrale partners verder uitgewerkt. De Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Nationaal Contact Monumenten
(NCM), het Nationaal Restauratiefonds (NRF), de Bond Heemschut en de Stichting
voor de Nederlandse Archeologie vormden een landelijke stuurgroep die het project
ging begeleiden. De gedachte is om, uitgaande van de huidige formele
bevoegdhedenstructuur en op basis van een partnership tussen de drie overheden en
het particulier initiatief, steunpunten op te richten op de schaal van de provincie.
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Deze steunpunten moeten het monumentenbeleid van de overheden kunnen stimuleren,
ondersteuning kunnen bieden aan gemeenten, provincies en particuliere organisaties
en een beter overleg kunnen realiseren tussen de verschillende partijen. Daarnaast
moeten de steunpunten namens één of meerdere van deze partijen ook projecten
kunnen uitvoeren. Medio 1997 waren vier steunpunten op experimentele basis actief,
te weten in Drenthe, Noord-Brabant, Limburg en Midden-Holland/Rijnstreek.
De RDMZ verwacht van het Steunpuntennetwerk positieve effecten. De inzet van
consulenten en regio-ambtenaren, maar ook van specialistische adviseurs, kan er
gerichter en efficiënter door worden, de dienst kan veel dichter bij de klanten komen
en daardoor een herkenbaarder profiel krijgen, en de activiteiten van de dienst,
bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, voorlichting, educatie, scholing en
informatie, kunnen beter worden afgestemd op de behoeften in de ‘markt’.

Voorlichting en educatie
In de afgelopen jaren heeft de afdeling Communicatie zich ingezet voor versterking
en professionalisering van de voorlichtingsfunctie. Producten als de tweemaandelijkse
Nieuwsbrief, voorlichtingsmateriaal voor gemeenten en monumenteneigenaren,
praktische brochures over wettelijke regelingen en over technische aspecten van
restauratie, onderhoud en beheer, ondergingen niet alleen een inhoudelijke en uiterlijke
vernieuwing, maar werden ook frequenter uitgebracht en actiever gepromoot.
Vanaf begin jaren negentig is ook meer aandacht besteed aan educatieve taken.
Vooral aan de jeugdeducatie, vóór die tijd nauwelijks een thema binnen de RDMZ,
is veel gedaan. Pilot-projecten, lespakketten, docentenhandleidingen en andere
producten zijn in snel tempo gerealiseerd.16. Ze zijn in het onderwijs positief
ontvangen. Aangetoond werd dat investeren in de jeugd niet alleen belangrijk is,
maar ook buitengewoon leuk. Met de introductie van omgevingsonderwijs
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5 Jeugdeducatie: pilot-project van de RDMZ in Wijk bij Duurstede, september 1993. Foto RDMZ,
P. van Galen.

in het curriculum voor de basisvorming is een steviger basis ontstaan om de
(historische) identiteit van de eigen leefomgeving te ontdekken.
In het publicatiebeleid is getracht meer aansluiting te vinden bij de wensen en
behoeften van de markt. Zo is het voormalige Kunstreisboek, volgens een sterk
gewijzigde formule, nieuw leven ingeblazen. Dit boek, waarvan de eerste editie
verscheen in 1940, was destijds opgezet als een reisboek, dat in de binnenzak kon
worden meegenomen. Het vergroten van de belangstelling voor en kennis over de
Nederlandse monumenten was het oogmerk. De nieuwe reeks, getiteld Monumenten
in Nederland, is opgezet als een handboek, dat geraadpleegd kan worden voor
uiteenlopende doelen, waaronder de voorbereiding van een bezoek aan een gebouw,
stad, dorp of regio, maar ook voor onderzoeks- en publicatiedoeleinden. De eerste
delen (over de provincies Utrecht en Noord-Brabant) verschenen in 1996 en 1997.

Complementaire samenwerking
Terugkijkend op de voorbije vijftig jaar, kan de RDMZ zich niet beroepen op een
erg geprononceerde rol waar het gaat om het betrekken van het publiek bij de
monumentenzorg. Een dramatische constatering is dit niet. Andere partijen hebben
zich sterker geroerd op dit terrein, en konden dat wellicht ook beter dan een rijksdienst.
Het is wel aan de rijksoverheid om te bevorderen dat voor de monumentenzorg een
zo groot mogelijk publiek draagvlak bestaat. Het is immers een randvoorwaarde voor
een effectieve monumentenzorg. Maar dat hoeft in de praktijk niet te betekenen dat
het Rijk ook altijd zelf concrete activiteiten moet ontplooien om de burger te bereiken.
De lagere overheden, met name de gemeenten, staan veel dichter bij de burgers en
kunnen veel beter als loket fungeren voor bijvoorbeeld monumenteneigenaren. En
particuliere organisaties zijn veel beter in staat om binnen hun eigen geografische
of thematische gebied publieksactiviteiten te organiseren.
De RDMZ heeft er inmiddels expliciet voor gekozen om de lagere overheden, het
particulier initiatief en het onderwijsveld in te zetten voor het vergroten van de
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belangstelling voor en kennis van het culturele erfgoed. Via ondersteuning met kennis,
informatie en documentatie en waar nodig en voor zover mogelijk met financiële
steun, wordt door ministerie en RDMZ getracht dat te bevorderen.
‘Voorwaardenscheppend beleid’ heet dat met een mooi woord.
Een voorbeeld is de Open Monumentendag, die sinds 1986 jaarlijks op de tweede
zaterdag van september wordt georganiseerd. Het publiek kan op die dag het
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6 Het publiek bezoekt de RDMZ op de Open Monumentendag: bezoekers in het Foto- en
Tekeningenarchief, 25 september 1989.
Foto RDMZ.

interieur van enige duizenden monumenten bezichtigen, die de rest van het jaar niet
of niet zomaar toegankelijk zijn. De Open Monumentendag heeft vanaf het begin
een groot aantal mensen op de been gebracht. Het aantal is gegroeid van zo'n 350.000
in het eerste jaar tot zo'n 750.000 in 1996, toen het tienjarig bestaan gevierd werd.17.
Het is inmiddels het grootste eendaagse culturele evenement in Nederland. Het succes
is, net als bij het MIP, waarschijnlijk mede te danken aan de decentrale opzet. In de
lokale Open Monumentendagcomités werken doorgaans de gemeente, de VVV en
de aanwezige monumentenorganisatie(s) samen. De feitelijke organisatie is in handen
van vele enthousiaste vrijwilligers, die grotendeels uit de particuliere organisaties
gerecruteerd worden. De comités worden ondersteund door een landelijke stichting,
ondergebracht bij het NCM in Amsterdam. Juist doordat beoogd wordt de mensen
kennis te laten maken met die monumenten die zich in of dicht bij hun eigen
woonplaats bevinden, is een grote groep Nederlanders in de afgelopen tien jaar in
aanraking gekomen met het fenomeen ‘monument’ en met de monumentenzorg. Het
publieke draagvlak is daarmee ongetwijfeld sterk toegenomen. De RDMZ heeft de
Open Monumentendag vanaf het begin ondersteund in financiële, bestuurlijke en
inhoudelijke zin. Tom Smaal heeft als hoofd Voorlichting een belangrijke bijdrage
geleverd aan de opzet van dit evenement, dat in een andere vorm al langer bestond
in Frankrijk. Ook het ministerie van WVC heeft een actieve rol gespeeld in de persoon
van mr. Gijs van Herwaarden, destijds hoofd van de afdeling Monumenten, Musea
en Archieven. De

Open Monumentendag is een perfect voorbeeld van een publiek-private samenwerking
op dit gebied.
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Een ander goed voorbeeld is te geven op het terrein van het industriële erfgoed. In
1992 werd door de minister van WVC Hedy d'Ancona het Projectbureau Industrieel
Erfgoed (PIE) opgericht. Het PIE had mede tot taak de bekendheid met en de
belangstelling voor deze specifieke categorie monumenten te vergroten. Het bureau
had een private status met een eigen bestuur. Het werd ondergebracht in Zeist, bij
de RDMZ. Daardoor was een hechte samenwerking tussen het PIE en de dienst
mogelijk. Het industriële erfgoed heeft in de afgelopen jaren een groeiende
belangstelling mogen ondervinden en dat is voor een belangrijk deel te danken aan
de activiteiten van het PIE. Toch constateerden het PIE en de RDMZ eind 1994 dat
de bekendheid onder het grote publiek nog te wensen overliet. Daarom riepen beide
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7 Directeur Asselbergs spreekt tijdens de Nationale Monumentenstudiedag in Dordrecht op 14 april
1994, waar minister van WVC D'Ancona het Strategisch Plan voor de Monumentenzorg presenteerde.
Foto B.C. van Noordwijk, Aarle-Rixtel.

organisaties het jaar 1996 uit tot Jaar van het Industrieel Erfgoed (JIE). Een speciaal
daartoe opgerichte stichting werkte een programma uit met allerlei activiteiten, zoals
fiets- en wandelroutes, publicaties, exposities en een documentairereeks op televisie
(Teleac). De aandacht in de media overtrof verre de verwachtingen. Het Jaar van
het Industrieel Erfgoed heeft Nederland een stuk bewuster gemaakt van de specifieke
betekenis van monumenten van bedrijf en techniek.18.

Monumentenzorg op de politieke agenda
Juist in een gedecentraliseerd bestel moet op rijksniveau een centrale
belangenbehartiging plaatsvinden om de monumentenzorg op de politieke agenda
te houden. Het budget voor monumentenzorg, noodzakelijk voor het functioneren
van het subsidiestelsel en de infrastructuur, wordt in het Kabinet, na raadpleging van
de Kamer, vastgesteld. Het ministerie van OCenW is voor deze belangenbehartiging
primair verantwoordelijk. De RDMZ speelt een ondersteunende rol door
beleidsinformatie aan te dragen en door op basis van praktijkkennis te wijzen op
behoeften, knelpunten en effecten van voorgenomen beleidskeuzen. In dat verband
onderhoudt de dienst intensieve relaties met de landelijke belangenorganisaties op
het terrein van de monumentenzorg. De belangrijkste daarvan zijn het NCM, de
landelijke spreekbuis van het georganiseerde particulier initiatief, het NRF, dat
opkomt voor een optimale financiering van de monumentenzorg, de VNG, die de
belangen van de gemeenten behartigt, en het IPO. Onder het motto ‘samen staan we
sterk’ proberen deze en andere partijen - zoals de Bond Heemschut en Kunsten '92
- zoveel mogelijk argumenten aan te dragen die pleiten voor centrale steun voor de
monumentenzorg.
Dat de gezamenlijke lobby vruchten kan afwerpen, is de laatste jaren gebleken.
In 1992 werd, op initiatief van het NCM en de VNG, in vele Nederlandse gemeenten
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de noodklok geluid. Aanleiding was het alsmaar verder afkalvende budget voor
restauratie en onderhoud. Er volgde een strategische actie, gericht op het verkrijgen
van meer geld. Minister Hedy d'Ancona reageerde door een grootscheeps onderzoek
te laten verrichten naar de bouwtechnische staat en de overlevingskansen van de
monumenten in Nederland. De uitkomst was dat 40% van de rijksmonumenten in
een dusdanige staat verkeerde dat restauratie binnen tien jaar noodzakelijk zou zijn.
De pleitbezorgers werden in het gelijk gesteld.
D'Ancona lanceerde vervolgens in 1994 het Strategisch Plan voor de
Monumentenzorg,19. maar geld was er vooralsnog niet. Haar opvolger, staatssecretaris
Aad Nuis van OCenW, ging verder met deze kwestie. Naast de culturele argumenten
werden de ‘harde’ economische effecten van rijksinvesteringen in de monumentenzorg
benadrukt. Subsidie in deze sector heeft aantoonbaar een groot multiplier-effect, dat
wil zeggen dat relatief hoge particuliere investeringen worden losgemaakt. Ook werd
becijferd dat het opvoeren van het restauratievolume een substantieel aantal
arbeidsplaatsen zou creëren. Met deze argumenten wist Aad Nuis bij het Kabinet
een extra bedrag van 275 miljoen gulden voor de monumentenzorg los te krijgen
voor de periode 1996-2000.
Om dit geld zo effectief en efficiënt mogelijk in te kunnen zetten liet de
staatssecretaris het Werkplan Monumentenzorg Op de bres opstellen, dat hij eind
1995 aanbod aan de Tweede Kamer. In dit plan wordt onder meer een aanpassing
van de subsidieregeling voor restauratie van rijksmonumenten voorgesteld.
Dit succes is voor een belangrijk deel te danken aan
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8 Het rapport ‘Monumenten beter bekeken’ uit december 1993 diende mede als basis voor het
Strategisch Plan voor de Monumentenzorg, getiteld ‘Monumenten goed gefundeerd’ uit april 1994.
Het Werkplan Monumentenzorg ‘Op de bres’ dateert van eind 1995, evenals het beleidsplan van de
RDMZ, getiteld ‘Monumenten breed bekeken’.
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9 Een uitdaging voor de ‘planologische’ monumentenzorg: het gebied ‘de Appelaar’ op de plaats
van het voormalige complex van drukkerij Enschede in het centrum van Haarlem. Dit gebied moet
een economisch en cultureel verantwoorde invulling krijgen. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1995.

de strategische alliantie die werd aangegaan door de landelijke belangenorganisaties,
het ministerie van OCenW en de RDMZ. De actie heeft een stevige basis gelegd
voor een hechte samenwerking op centraal niveau, gericht op maximale politieke en
bestuurlijke inzet voor de monumentenzorg.

Monumentenzorg breed bekeken
Inmiddels is het besef gerijpt dat de monumentenzorg zich niet mag beperken tot de
selecte groep rijksmonumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten, waarop de
sectorale wet- en regelgeving van toepassing is. In het beleid dat is gericht op
instandhouding c.q. versterking van de ruimtelijke kwaliteit van wijk, stad, dorp,
streek en land, wordt in toenemende mate onderkend dat cultuurhistorische waarden
en identiteit een belangrijke rol spelen. Van de monumentenzorg en de archeologie
wordt dan ook in toenemende mate gevraagd om de cultuurwaarden als facet in te
brengen en te bepleiten in ruimtelijke ontwikkelingsplannen op alle niveaus.20. Voor
deze ‘gebiedsgerichte’ of ‘planologische’ monumentenzorg moeten nog heel wat
zieltjes gewonnen worden. Het ministerie van OCenW, de RDMZ en de ROB hebben
daartoe inmiddels een aantal acties ondernomen, veelal in samenwerking met het
ministerie van VROM.21.
Te veel leeft nog het idee dat rekening houden met monumenten, archeologische
vindplaatsen en historisch-geografische structuren betekent dat er ‘niets meer mag’,
dat nieuwe ontwikkelingen verboden zijn of ten minste ernstig vertraagd raken. Te
weinig wordt nog ingezien dat het besef van het cultuurhistorische profiel van een
gebied juist kan inspireren tot nieuwe ontwikkelingen, die gekenmerkt worden door
een specifieke karakteristiek en identiteit. Het behoud van bestaande cultuurwaarden
en het scheppen van nieuwe kunnen elkaar versterken.
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Het is de opdracht van de monumentenzorg ‘nieuwe stijl’, zoals die is omschreven
in het beleidsplan Monumenten breed bekeken: werken aan een sterk historisch
bewustzijn bij het publiek, bij bestuurders en politici als voorwaarde voor een
ruimtelijke inrichting van Nederland, waarbij bestaande culturele waarden een rol
van betekenis spelen als inspiratiebron en als collectief geheugen.22.

Eindnoten:
1. Zo is in het verleden een bescheiden aantal kastelen en kasteelruïnes door het Rijk verworven
en in beheer genomen door de Rijksdienst Kastelenbeheer. Inmiddels zijn deze echter al weer
overgedragen aan particuliere beheerstichtingen en is de Rijksdienst Kastelenbeheer opgeheven.
2. S. Hietbrink, ‘Bundeling van kracht en kennis. Particuliere cultuurzorg en
monumentenbescherming 1940-1990’, in: De hulpbehoevende mecenas. Particulier initiatief,
overheid en cultuur, 1940-1990, Amsterdam/Zutphen 1990.
3. Voor vrijwel elke categorie monumenten is er een verschenen. De vouwbladen zijn met name
door het onderwijs op grote schaal afgenomen en zijn tot op de dag van vandaag populair
gebleven. Ze zijn ook gebundeld in de tweedelige reeks Kijken naar monumenten, Baarn/Zeist
1979/1982.
4. De Rijkscommissie voor de Monumentenbescherming ageerde overigens al in de jaren vijftig
tegen de afbraak van de Nieuwmarktbuurt.
5. Jan Schaefer e.a., Plan voor de steden, Amsterdam 1981.
6. N.J.M. Nelissen, Monument en samenleving, Maastricht 1974; N.J.M. Nelissen en C.L.F.M.
de Vocht, Monument en binnenstad, Maastricht 1976;
N.J.M. Nelissen en C.L.F.M. de Vocht, Monument en landelijk gebied, Maastricht 1978.
7. C.L.F.M. de Vocht, Beleving van monumenten. Een verslag van bevindingen, Nijmegen 1978.
8. H. Ganzeboom, Beleving van monumenten, Utrecht 1979.
9. Zo organiseerde de NCM in 1985 een uitvoerige campagne voor behoud van het
restauratieambacht, met diverse activiteiten voor een groter publiek zoals een rondreizende
tentoonstelling en een lespakket voor de scholen.
10. L.C. Brinkman, ‘Monumentenzorg’, Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
1983-1984, 18399, nrs 1-2 (ook bekend als: Ministerie voor Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur, Nota over de Monumentenzorg, 's-Gravenhage 1984).
11. N.J.M. Nelissen en C.L.F.M. de Vocht, Centrale voorzieningen gewenst?, Nijmegen/Maastricht
1987.
12. Monumentenzorg op het breukvlak van twee eeuwen. Confrontatie tussen beeld en essentie,
Zeist 1988.
13. N.J.M. Nelissen, Gemeentelijke monumentenzorg in de praktijk, Amsterdam 1986.
14. Zie ook: B.H. Verfürden, ‘Van macht naar gezag; de Rijksdienst voor de Monumentenzorg als
centraal kennisinstituut’, in: Monumentenzorg. Dynamiek in behoud, CRM-reeks 5,
Zeist/'s-Gravenhage 1996.
15. Nico Nelissen en Ben Verfürden, Gemeentelijke monumentenzorg op de rails?, Amsterdam
1989;
KPMG/Bureau voor Economische Argumentatie, Marktverkenning RDMZ, Zeist 1994; M.C.
Bressers, Onderzoek in het kader van de evaluatie van het experiment Steunpuntennetwerk,
Zeist 1996; M.C. Bressers en W.L.M. Knitel, Aanvulling of invulling (rapport van een onderzoek
naar de advisering in het kader van artikel 16 van de Monumentenwet 1988), Zeist 1997.
16. Zie bijvoorbeeld de video Jeugd en erfgoed: Wijk bij Duurstede, Zeist 1993, waarin verslag
wordt gedaan van een pilot-project in Wijk bij Duurstede, alsmede de lespakketten Kastelen
en Bouwen aan de Noordoostpolder. Zie ook: J. Dijkman en M. van Loon,
Omgevingsgeschiedenis. Handreiking voor het ontwerpen van lessen, Zeist/Enschede 1994.
17. P. van Hilst en J. Poell, 5 Jaar Open Monumentendag, 1987-1991, Amsterdam 1992.
18. M.C. Bressers, W.L.M. Knitel en M. van Loon, Evaluatie Jaar van het Industrieel Erfgoed,
Zeist 1996.
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19. Monumenten goed gefundeerd. Strategisch plan voor de Monumentenzorg, Rijswijk 1994.
20. Zie de bijdrage van Peter van Dun in dit jubileumboek.
21. In 1996 is het interdepartementale project Belvedere gestart. Dit project, dat wordt uitgevoerd
in opdracht van de ministeries van OCenW, VROM en LNV zal leiden tot een beleidsbrief en
bijbehorende beleidskaan, waarmee wordt beoogd de positie van de cultuurhistorie in de
ruimtelijke ontwikkeling te versterken.
22. Monumenten breed bekeken. Monumentenzorg op weg naar 2000, Zeist 1995.
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Max Potano
Een lange weg
De totstandkoming van de Monumentenwet
Het heeft lang geduurd voordat in Nederland een monumentenwet van
kracht werd. Dat was pas in 1961. Toch werd de zorg voor het behoud
van het gebouwde culturele erfgoed al vanaf het einde van de negentiende
eeuw gezien als een taak van de centrale overheid.
Totdat de Monumentenwet in werking trad, bestond de wettelijke
bescherming van monumenten uit nood- en tijdelijke maatregelen. In deze
bijdrage zullen de verschillende noodmaatregelen, die na de oorlog hebben
bestaan, aan de orde komen. Verder wordt beschreven hoe de
Monumentenwet uiteindelijk tot stand kwam.
De rechtsgang naar de Kroon is het sluitstuk op de bescherming van de
monumenteneigenaar tegen onredelijk overheidsoptreden. Daarom wordt
ook ingegaan op een aantal beroepsprocedures, waarin de handelingen
van de Staat getoetst worden.
Bestuurlijke veranderingen maakten aan het einde van de jaren tachtig een
wijziging van de wet noodzakelijk. De nieuwe Monumentenwet werd op
1 januari 1989 van kracht.

Cultureel erfgoed in tijdelijk beheer
Hoewel een wettelijke basis ontbrak, konden voor de Tweede Wereldoorlog eigenaren
van onroerend goed met een culturele waarde rekenen op erkentelijkheid van de
gemeenschap. Zij werden geacht hun bezit slechts tijdelijk te beheren. Hun monument,
dat onderdeel uitmaakte van het cultureel erfgoed van Nederland, moest goedverzorgd
aan het nageslacht worden doorgegeven. De overheid moest ervoor zorgen dat deze
belangrijke taak ook als zodanig werd begrepen, maar daar moest dan wel iets
tegenover staan. Het kwam erop neer dat monumenten in overleg met de eigenaren
beschermd werden, waarbij de overheid de eigenaren financieel kon ondersteunen
bij het beheer van hun bezit. Op de rijksbegroting werd een post voor de
instandhouding van monumenten opgenomen. Aan een subsidietoekenning waren
wel voorwaarden verbonden.1. Onder andere dat het, mede met overheidsgelden,
herstelde of gerestaureerde monument onveranderd moest worden bewaard en
onderhouden in de staat waarin het was gebracht. Welk bouwwerk voor subsidie in
aanmerking kwam, werd per geval vastgesteld. Of sprake was van een monument
van geschiedenis en kunst was niet altijd duidelijk. Bij twijfel kon de Voorlopige
lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst worden geraadpleegd
en was overleg nodig.2.
Voor de instandhouding van monumenten werkten het Rijk, de provincies en de
gemeenten samen. In veel gevallen werden rijkssubsidies door de gemeente aangevuld.
Bovendien gaf de bouwverordening ruimte voor overleg over het herstel en restauratie
van monumenten. In enkele gemeenten werden verordeningen opgesteld ter
bescherming van het gebouwde culturele erfgoed. In die verordeningen werd het
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verboden een gebouw dat op een lijst van door de gemeente beschermde monumenten
was geplaatst, te slopen of uiterlijk te veranderen.3. Hoewel zo'n verordening maar
in een beperkt aantal gemeenten bestond,4. heeft het toch bijgedragen aan grotere
bescherming van monumenten en heeft het gezorgd voor meer aandacht voor het
behoud.
Als overleg over het herstel van een monument niet tot een gewenst resultaat leidde,
kon tegen particuliere eigenaars niets ondernomen worden, tenzij werd besloten tot
onteigening in het belang van monumentenzorg. Die mogelijkheid bestond sinds
1942.5. De eigenaar van een onteigend monument werd schadeloos gesteld. Was een
monument in eigendom van
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1 De door het bombardement van 17 mei 1940 verwoeste binnenstad van Middelburg. Foto RDMZ,
20 juni 1940.

een overheidsinstelling, dan kon het vernietigingsrecht door de Kroon worden ingezet.
Voor zover bekend is van deze mogelijkheden geen gebruik gemaakt.
Een door de overheid gestimuleerde monumentenzorg was dus voor de oorlog
algemeen erkend, hoewel vooral het particulier initiatief een initiërende rol vervulde.6.
Het systeem leek goed te functioneren, maar er ontbrak een wettelijke basis. De
aantasting en vernieling van monumenten kon daardoor niet in alle gevallen
doeltreffend worden tegengegaan en bij eigenaren bestond onduidelijkheid over
rechten en plichten. Ook was niet zeker of alle monumenten van geschiedenis en
kunst getraceerd waren en hoever de bescherming van zo'n monument moest gaan.
Al voor de Tweede Wereldoorlog werd gediscussieerd over een monumentenwet.
Een van de problemen was dat zo'n wet wel eens te veel inbreuk zou kunnen maken
op het vrije beschikkingsrecht van de eigenaar van een monument. Dat recht kon
niet teveel worden beperkt, zonder dat de gemeenschap daar iets tegenover zou
stellen. Er moest dus een balans worden gevonden tussen de beperkingen die het
hebben van een beschermd monument met zich meebracht en de ondersteuning van
de eigenaar bij het in stand houden van zijn monument. Bovendien was men bang
dat met de invoering van een monumentenwet de grote vrijheid van het bestaande
subsidiesysteem beperkt zou worden. Het karakter van de monumentenzorg zou
daardoor veranderen.

De noodregeling van Winkelman
De verwoesting van een groot aantal monumenten in mei 1940 deed het besef groeien
hoe kwetsbaar ze waren. Al op 21 mei 1940 kwam een eerste regeling ter bescherming
van monumenten tot stand. In het besluit van de Opperbevelhebber van de Land- en
Zeemacht Generaal Winkelman betreffende de Wederopbouw I, werd een verbod
opgenomen om monumenten te slopen, tenzij de Rijkscommissie voor de
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Monumentenzorg vooraf toestemming zou geven. Zo werd in deze bizarre periode
het subsidiestelsel, waarmee de rijksoverheid de activiteiten van particulieren
probeerde te sturen, aangevuld met meer centrale bevoegdheden, vervat in een
verbodsbepaling gekoppeld aan een vergunningenstelsel.
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Deze noodvoorziening heeft veel betekend voor de bescherming van het
monumentenbestand in Nederland, maar werd wel gezien als een oplossing die snel
moest worden vervangen door een wettelijke regeling.
Onder de oorlogsomstandigheden leek de tijd rijp voor een meer centralistische
benadering van monumentenzorg, op basis van een wettelijke regeling.
Steeds meer werd geaccepteerd dat het eigendomsrecht vanwege het algemeen
belang kon worden beperkt.7. Deze inbreuk moest dan wel wettelijk worden geregeld.
Alleen dan zou een redelijke afweging tussen het algemeen en persoonlijk belang
kunnen worden gemaakt. Het was nu geen vraag meer van juridische of
wetstechnische aard, maar van politieke aard of een monumentenwet van de grond
te krijgen was.8. In opdracht van de bezetters werden op het departement van
Onderwijs, Kultuur en Wetenschappen (OKW) verschillende ontwerpen voor een
verordening ter bescherming van monumenten van geschiedenis en kunst voorbereid.
Tegen het laatste ontwerp werden principiële bezwaren geuit door verschillende
adviserende organen. Het centralistische karakter van de ontwerpwet kwam niet
overeen met de volksaard. Het leidersbeginsel, dat in dit geval inhield dat de voorzitter
van de Rijkscommissie de besluiten zou nemen, werd verworpen. Hierdoor ontstond
een impasse die niet kon worden overbrugd. Van een bijzondere wettelijke regeling
is het daardoor niet gekomen. Na de oorlog heeft dit ontwerp wel als uitgangspunt
gediend voor de discussies die uiteindelijk hebben geleid tot de Monumentenwet
van 1961.
Zo bleef het overheidsoptreden met betrekking tot monumentenzorg in de oorlog
gebaseerd op het besluit van Generaal Winkelman uit 1940. Na de oorlog was een
nieuwe regeling dringend nodig om de bescherming van monumenten door de
rijksoverheid een wettelijke basis te geven. Niet alleen vanwege de oorlogsschade
aan vele monumenten maar ook omdat tijdens de oorlog en na de bevrijding
onderhoud en restauratie van monumenten vrijwel onmogelijk was door het ontbreken
van grondstoffen en materialen. Ook de financiële positie van het land maakte het
niet mogelijk om veel restauraties te subsidiëren. Door het ontbreken van het gewenste
systematisch onderhoud was een grote achterstand ontstaan.

Het Wederopbouwbesluit
Het algemene wetgevingsbeleid na de oorlog was gericht op het zoveel mogelijk
bekrachtigen van bezettingsrecht. Dit recht diende zo spoedig mogelijk vervangen
te worden door een wettelijke regeling.
Op 7 mei 1945 werd in het Staatsblad nummer F 67, het Koninklijk Besluit
gepubliceerd, houdende voorzieningen betreffende de Wederopbouw in Nederland
(hierna: het Wederopbouwbesluit). In artikel 7 van dit besluit werd geregeld dat
monumenten van geschiedenis en kunst niet mochten worden gesloopt of veranderd
dan na voorafgaande toestemming van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
Overtreding van deze bepaling werd in artikel 23 strafbaar gesteld. Maar als door
toepassing van deze regeling schade werd geleden kon deze vergoed worden. Zo
werd het bezettingsrecht voor de monumentenzorg in feite voortgezet.
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De Wederopbouw van Nederland werd stevig aangepakt en ook monumenten
kregen de nodige aandacht. In het kader van de Wederopbouw werden naast de
normale reserveringen voor monumentenzorg op de rijksbegroting, aanzienlijke
kredieten beschikbaar gesteld voor het noodherstel aan monumenten. Voor de
verdeling van de beschikbaar gestelde gelden voor de Wederopbouw werden
regelingen getroffen waarop eigenaren van monumenten een beroep konden doen.
Die regelingen werden uiteindelijk vervat in de Wet op de Materiële oorlogsschade9.
en de Wet Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen. Bij de uitvoering
ervan werd nauw samengewerkt tussen het ministerie van Onderwijs, Kultuur en
Wetenschappen en het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting.
Bij de bepaling voor welke projecten subsidie zou worden verleend, werd in de
praktijk rekening gehouden met urgentie, niet alleen uit oogpunt van monumentenzorg,
maar ook uit sociaal-economisch oogpunt. Over het algemeen werd daarom voorrang
gegeven aan herstel van woonhuizen, bedrijfspanden, kerkgebouwen en voor de
publieke dienst bestemde gebouwen.10. Dit beleid zou worden voortgezet als de nieuwe
wettelijke regeling voor de bescherming van monumenten van kracht werd.

Het Ontwerp Noodbesluit van Kalf
J. Kalf, inspecteur Kunstbescherming en voormalig secretaris van de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg, vond dat Nederland ten spoedigste een monumentenwet
moest krijgen. Al gedurende de bezettingstijd had hij overleg gevoerd met
vertegenwoordigers van het departement van Financiën en de dienst voor de
Wederopbouw, ten einde een regeling voor te bereiden om direct na de bevrijding
snel in te kunnen grijpen.
Daarom kwam hij al medio 1945 met een ontwerp voor een Noodbesluit
Monumentenzorg. Dit besluit zou artikel 7 van het Wederopbouwet van 7 mei 1945

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

95
moeten vervangen. Hij stuurde dit ter goedkeuring aan de secretaris-generaal van
het departement van Financiën, het departement van OKW, aan de Algemeen
Gemachtigde voor de Wederopbouw en Bouwnijverheid en aan de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg.
Het Noodbesluit Monumentenzorg had tot doel om de aangerichte verwoestingen
in de oorlog zo snel mogelijk te kunnen herstellen en de restauratie van monumenten
in hetzelfde tempo te laten verlopen als de wederopbouw van de omliggende
gebouwen en wijken.11. Het ontwerp droeg een sterk centralistisch karakter, hoewel
gestreefd werd naar afstemming op lokaal niveau en met andere beleidsvelden. In
het ontwerp bleef het verbod om monumenten geheel of gedeeltelijk te slopen of te
wijzigen gehandhaafd. Tenzij een vergunning was verleend door de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg. De aanvraag voor een sloopvergunning moest door de
gemeente, eventueel aangevuld met haar advies, aan de Rijkscommissie worden
gestuurd. Doordat de gemeente een advies kon koppelen aan de aanvraag, zou een
goede afstemming mogelijk zijn tussen het behoud van het monument, het behoud
van de steden en de gemeentelijke bouwpolitiek.
In het Noodbesluit werd voorgesteld om restauraties te laten verrichten op kosten
van de Staat. Deze werkzaamheden zouden door de eigenaar van het monument
moeten worden gedoogd. De aan de restauratie verbonden kosten konden geheel of
gedeeltelijk worden verhaald op andere overheidslichamen en op de eigenaar of
eventuele andere rechthebbenden op het monument. Kalf koos voor deze constructie
omdat de tot dusverre gevolgde procedure, waarbij eerst overeenstemming moest
worden bereikt over de financiering van de restauratie, te veel tijd in beslag nam. In
zijn ontwerp werd bepaald dat bij onevenredige schade ten gevolge van de toepassing
van dit besluit een schadevergoeding mogelijk was. Tegen de beslissing stond beroep
open bij de minister van OKW. Deze mogelijkheid tot beroep werd in het kader van
een billijke verdeling tussen rechten en plichten van een eigenaar van een monument
gezien als laatste waarborg tegen een onbegrensd optreden door de overheid. Om
overtreding van de hiervoor beschreven bepalingen tegen te gaan had Kalf een aantal
strafbepalingen opgenomen.
Het Noodbesluit is niet van kracht geworden, hoewel de secretarissen-generaal hun
goedkeuring hadden gegeven. Reden was het standpunt van de Raad van State. De
raad meende dat er zozeer sprake was van inbreuk op het eigendomsrecht dat dit
besluit niet buiten de Staten Generaal om tot stand kon komen. Daarom werd in
overweging gegeven het besluit niet te bekrachtigen. In 1947 werd bovendien
geconcludeerd dat - nu de normale verhoudingen weer vrijwel hersteld waren - een
Noodbesluit niet meer nodig was. De praktijk had bewezen, dat het zonder een
dergelijke besluit ook mogelijk was de financiering van het herstel van de door
oorlogsgeweld beschadigde monumenten te regelen.12. Het noodstelsel van
monumentenzorg werkte in de praktijk bovendien als een gespecialiseerd
welstandstoezicht voor oude bouwwerken, in vruchtbare samenwerking met de
provinciale en gemeentelijke overheden.13. Daarmee werd benadrukt dat op plaatselijk
niveau door bepalingen van de bouwverordening ook de aspecten die monumentenzorg
raakten konden worden opgelost. Bovendien werd er van uitgegaan dat er op niet al
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te lange termijn een monumentenwet van kracht zou worden, die deze noodmaatregel
overbodig zou maken. Aan een ontwerp van die wet werd al gewerkt.

De Tijdelijke Wet Monumentenzorg
Eind jaren veertig dreigde opnieuw een wetloze periode. Er lag een ontwerp voor
een Wederopbouwwet en bij goedkeuring daarvan zou het Wederopbouwbesluit
buiten werking worden gesteld. Daarmee zou ook artikel 7 van het
Wederopbouwbesluit, waarop het monumentenbeleid berustte, komen te vervallen.
Naar verwachting zou de Wederopbouwwet eerder van kracht worden dan de
Monumentenwet. Voorkomen moest worden dat de bestaande regelingen zouden
vervallen en monumentenzorg weer een wetloze status zou krijgen. Dan zouden
mensen de kans krijgen om hun monumenten te verminken ofte slopen. Dit gevaar
was niet denkbeeldig, zo meldde de minister, omdat de Monumentenwet in een
vergevorderde staat van voorbereiding was; voor verschillende eigenaren zou - om
te voorkomen dat een monumentenwet daarop van toepassing zou worden - de
verleiding om hun bezit te ontluisteren wel eens te groot kunnen blijken. Dit zou
ernstige schade aan het culturele erfgoed van Nederland veroorzaken. Bovendien
moest ervoor worden gezorgd dat de restauratie van monumenten met het
wederopbouwprogramma in de pas zou blijven lopen.
Een nieuwe regeling was dus gewenst. Volstaan zou kunnen worden met een
maatregel van beperkte duur. Want - hoe nuttig tijdelijke regelingen ook kunnen zijn
- een dergelijke maatregel moest zo spoedig mogelijk worden vervangen door een
wettelijke regeling, waarin de bevoegdheden en verplichtingen van de overheid en
een eigenaar met betrekking tot de bescherming van monumenten uitvoerig
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waren vastgelegd.14. En volgens de minister zou vóór 1 januari 1952 de
Monumentenwet een feit zijn.
Er werd een ontwerp gemaakt voor een Tijdelijke Wet Monumentenzorg. Dit
ontwerp bevatte drie artikelen. Bepaald werd dat de monumenten van geschiedenis
en kunst die in de Voorlopige Lijst der Nederlandse Monumenten van Geschiedenis
en Kunst waren vermeld en niet gesloopt of verwijderd waren, niet mochten worden
gesloopt of gewijzigd, tenzij - op advies van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg - vergunning was verleend door de minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen (artikel 1). Op deze lijst kwamen oorspronkelijk alleen de
belangrijkste monumenten voor. Artikel 1 impliceerde dus dat de bescherming zich
vooral op belangrijke monumenten richtte. Overtreding van artikel 1 werd strafbaar
gesteld met hechtenis van ten hoogste een jaar of een geldboete van ten hoogste
vijfduizend gulden (artikel 2). Bij de inwerkingtreding van deze Tijdelijke Wet verviel
artikel 7 van het Wederopbouwbesluit uit 1945. De verbodsbepaling, die
geïntroduceerd was in 1940 en bestendigd in 1945, bleef materieel dus gelden. Door
het strafbaarstellen van de overtreding van de verbodsbepaling werd de handhaving
door de overheid versterkt.
De Tijdelijke Wet Monumentenzorg had overigens een ongewenst gevolg. De
Voorlopige Monumentenraad, ingesteld in 1946, wees daarop. De gemeentelijke en
provinciale monumentenverordeningen zouden hun rechtskracht verliezen. De raad
achtte het van belang alsnog een bepaling op te nemen die de bevoegdheid van de
provinciale en gemeentelijke besturen handhaafde om een verordening betreffende
de bescherming van monumenten op te stellen. Zo kon worden bereikt dat zolang
de monumentenbescherming nog niet volledig wettelijk was geregeld, de plaatselijke
bescherming zo effectief mogelijk was. Maar met dit advies werd niets gedaan, zodat
de bevoegdheid van de lagere overheden om maatregelen te treffen voor de
bescherming van monumenten onduidelijk bleef. Het heeft er echter niet toe geleid
dat de plaatselijke monumentenverordeningen onverbindend werden geacht.
De Tijdelijke Wet Monumentenzorg werd in het Staatsblad K23 van 2 februari 1950
geplaatst. De wet zou in eerste instantie tot 1 januari 1952 van kracht zijn. Omdat
de invoering van de Monumentenwet steeds werd uitgesteld, werd de werking van
deze Tijdelijke Wet meerdere malen verlengd, steeds met terugwerkende kracht.15.
Ook het nut van deze tijdelijke regeling is zeer groot geweest. Er was genoeg
financiële ruimte en vrijheid. In overleg kon in de meeste gevallen een redelijk
resultaat worden bereikt.16. Toch moet worden geconcludeerd dat de Tijdelijke Wet
Monumentenzorg niet voldoende bescherming heeft kunnen bieden. Dat kwam omdat
de bescherming gebaseerd was op de Voorlopige Lijst en die was, zoals gezegd, verre
van volledig. Daardoor zijn er monumenten verloren gegaan. Een gevaar waarop de
Voorlopige Monumenteraad overigens ook gewezen had.

De uitgangspunten
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Op het departement van OKW begon men direct na de oorlog aan het ontwerp voor
een monumentenwet. Het ontwerp dat in de oorlog in opdracht van de bezetter was
opgesteld werd als uitgangspunt genomen. Ook door Jan Kalf werd, in samenwerking
met de heren E.J. Beumer, E.A. van Beresteyn en A.B.G.M. van Rijckevorsel, aan
een voorstel gewerkt. Zij baseerden hun werk eveneens op de in de oorlog ontworpen
concepten en zij hielden daarbij rekening met de kritieken die op dat ontwerp geleverd
waren. Omdat het allemaal zo lang duurde en het ministerie het bovendien bezwaarlijk
vond dat er door zo'n klein groepje mensen aan het ontwerp werd gewerkt werd
besloten een Voorlopige Monumentenraad17. in te stellen. Uit haar midden moest een
Commissie ter voorbereiding van een ontwerpmonumentenwet worden samengesteld.
In deze commissie zouden geen ambtenaren van het departement zitten.
Op 19 september 1946 werd deze Voorlopige Monumentenraad geïnstalleerd. De
Commissie ter voorbereiding van een ontwerp-monumentenwet kon met haar
werkzaamheden beginnen. Bij de installatie kreeg de Voorlopige Monumentenraad
de opdracht eerst te onderzoeken of er wel een wettelijke bescherming van
monumenten van geschiedenis en kunst moest komen.18. Het ontwerp voor het
Noodbesluit Monumentenzorg, waarmee de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
zich op voorstel van J. Kalf een jaar eerder had verenigd19. en de verschillende in de
oorlog ontworpen concepten voor een monumentenverordening zouden goede
bouwstoffen leveren, zo werd aangenomen. Een nieuw ontwerp zou echter
systematisch moeten worden opgezet.20.
In de Voorlopige Monumentenraad en de Commissie ter voorbereiding van een
Monumentenwet werd veel en uitvoerig gediscussieerd. In april 1947 ko die discussie
worden afgerond. Bij brief van 10 oktober 1947, nummer 0698, adviseerde de
Voorlopige Monumentenraad over de uitgangspunten voor een monumentenwet.
De raad had niet stil gestaan bij de vraag of er wel een monumentenwet moest
komen. Zo'n wet werd
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als noodzaak gezien. De centrale vraag was echter hoever de bescherming van
monumenten kon gaan.
Een doeltreffende bescherming van monumenten zou alleen gerealiseerd kunnen
worden door inbreuk op het eigendomsrecht te maken, maar onder welke
omstandigheden en in welke mate? Uiteraard kon dit alleen op grond van een
wettelijke regeling. Gezocht werd naar een evenwicht tussen de rechten van de
eigenaar en zijn plicht om het beschermde monument als bewaarder van het algemeen
belang in stand te houden. Deze rechten en plichten moesten zo duidelijk mogelijk
vastgelegd worden, maar de raad vond wel dat niet alle lasten die het gevolg zouden
zijn van een monumentenwet gedragen zouden moeten worden door de particuliere
eigenaren.21.
Door het aanwijzen van beschermde stads- of dorpsgezichten kon volgens de raad
worden bereikt dat de bescherming voor een groep van gebouwen zou gelden en niet
voor ieder gebouw afzonderlijk.
Verder moest volgens de Voorlopige Monumentenraad onderscheid gemaakt
worden tussen monumenten die toebehoorden aan openbare lichamen en monumenten
die toebehoorden aan particulieren.
Aan de openbare lichamen (tot deze groep werden onder andere overheidslichamen
en de eigenaren van kerken gerekend) konden volgens de raad zwaardere lasten
worden opgelegd. De bescherming van monumenten die in bezit waren van openbare
lichamen zou daarom volledig kunnen zijn. Monumenten in bezit van particulieren
zouden een beperkte bescherming genieten. Het verschil kwam vooral tot uitdrukking
in de verbodsbepaling, het vergunningenstelsel en de gebodsbepalingen. Zo werd
bijvoorbeeld de eigenaar van een volledig beschermd monument verplicht tot
behoorlijk onderhoud,22. terwijl monumenten in particulier bezit vrijer werden gelaten
door handhaving van een overlegsysteem.23.. Een beperkt beschermd particulier
monument zou op verzoek van de eigenaar of als bij subsidieverlening de
subsidievoorwaarden waren aanvaard, onder volledige bescherming kunnen worden
gebracht.
Er zou een beperkte schadevergoedingsregeling mogelijk moeten zijn, die alleen
in het geval van onteigening zou kunnen worden verleend. Openbare lichamen zouden
van die regeling geen gebruik kunnen maken. Ook hoefde geen schadevergoeding
aan particulieren te worden verleend in geval van volledige bescherming van hun
monument, omdat daar immers nadrukkelijk om verzocht was.
Bovendien stond de Voorlopige Monumentenraad voor ogen in de Monumentenwet
fiscale vrijstellingen in bepaalde gevallen toe te staan, om de instandhouding van
monumenten te bevorderen. Tevens achtte de raad een regeling nodig voor het
verrichten van graafwerk, dat ten doel had om overblijfselen uit het verleden op te
sporen en te onderzoeken.24.
Maar welke gebouwen kwamen nou voor bescherming in aanmerking?
Daartoe moest een lijst worden opgesteld van monumenten met een betekenis van
algemeen belang.25. Deze lijst moest samengesteld worden door een Monumentenraad,
op basis van voorlopige monumentenlijsten die door lokale afdelingen in het land
zouden worden aangeleverd. Daarmee werd bereikt dat op plaatselijk niveau alle
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overige belangen afgewogen konden worden voordat tot bescherming van het
monument zou worden besloten. Beroep tegen plaatsing op deze lijsten zou kunnen
worden ingesteld bij de Kroon. Het beroep zou alleen de vraag betreffen of de
betekenis van het monument als zodanig het plaatsen op de monumentenlijst
rechtvaardigde.

Groeiende vertwijfeling
Op het departement werden de discussies met groeiende vertwijfeling gevolgd.26.
Men kreeg de indruk dat alleen de standpunten van de individuele leden van de raad
over de al dan niet geoorloofde aantasting van het particuliere onroerend eigendom
centraal stonden. De commissie ging geheel voorbij aan wat de overgrote meerderheid
van het Nederlandse volk rechtvaardig zou vinden.27. Het leek erop, zo vond men op
het departement, dat de Rijkscommissie afzag van de bescherming van particuliere
monumenten. Maar die werden meer dan de openbare bedreigd. Daarmee dreigden
de historische steden te worden prijsgegeven. Het departement vond dat in de stad
als geheel veel sterker het essentiële van de Nederlandse monumentenschat was
gelegen, dan in de afzonderlijke monumenten. Bovendien liepen de plaatselijk
toestanden en de aard van de monumenten in verschillende delen van het land zo
uiteen dat naast een eventuele monumentenwet, het ontwikkelen van plaatselijke
verordeningen belangrijk was. Dat zou in de wetgeving moeten worden vastgelegd.
Daarom werd voorgesteld de instanties voor monumentenzorg in een zo vroeg
mogelijk stadium in te schakelen bij het maken van alle bestemmingsplannen voor
historische stads- en dorpskernen en uitbreidingsplannen voor zulke plaatsen, die
immers een sterke weerslag op de oude kern konden hebben. In het algemeen kon
een doeltreffende monumentenzorg slechts begrepen worden als onderdeel van de
sterk oplevende schoonheidszorg, die niet enkel afwerend of zelfs maar preventief,
maar ook opbouwend, en waar nodig reconstruerend te werk zou moeten gaan.
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Vooral tegenover particuliere eigenaren zou een zo groot mogelijke soepelheid in
acht genomen moeten worden. Maar tegenover speculanten en kwade elementen kon
een stok achter de deur niet gemist worden.
De situatie van de monumentenzorg bleef echter om aandacht vragen. Vergeleken
bij voor de oorlog was het aantal monumenten dat restauratie behoefde belangrijk
toegenomen. Niet alleen als gevolg van de oorlogsschade, maar ook omdat tot dan
toe door gebrek aan materialen en arbeidskrachten te weinig aan het herstel en
onderhoud kon worden gedaan, zodat een grote achterstand was ontstaan.28. De
noodzaak om een en ander goed te regelen werd derhalve niet minder.
Na nog een aantal discussieronden, waarin aanscherpingen en verfijningen werden
geformuleerd kwam de ontwerpwet rond. Vooral de vormgeving van een schade
vergoedingsregeling had veel voeten in aarde; de commissie vond dat, in die gevallen
waarin een gebouw door aanwijzing tot monument bij verkoop in waarde zou dalen,
de eigenaren niet de dupe mochten worden. Maar de Staat was niet bij machte om
aan iedereen die daarvoor in aanmerking zou komen een schadevergoeding uit te
keren. Daarom kon het niet anders dan dat de monumenten in particulier eigendom
slechts beperkt beschermd zouden worden.

Het ontwerp
Het ontwerp voor een Monumentenwet omvatte uiteindelijk 63 artikelen.29.
Beschermde monumenten waren die monumenten die waren ingeschreven in de
daarvoor vastgestelde registers. Als monumenten werden aangemerkt al het vóór
tenminste dertig jaar vervaardigd onroerend goed, waarvan het behoud van algemeen
belang werd geacht wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap, folkloristische
waarde, of de eraan verbonden geschiedkundige herinneringen.30.
Een Monumentenraad zou waken over de Nederlandse monumenten,
overeenkomstig de bepalingen van de wet en de minister gevraagd en ongevraagd
voorlichting geven in zaken die betrekking hebben op monumenten (artikel 5). Deze
Monumentenraad moest voor elke gemeente afzonderlijk een (nieuwe) lijst van te
beschermen onroerende monumenten vaststellen, die zou worden voorgelegd aan
het betreffende gemeentebestuur. Zij konden dan binnen een bepaalde termijn
monumenten van deze lijst afvoeren of toevoegen. Na het verlopen van de termijn
zou de Monumentenraad de lijst vaststellen.
In het ontwerp werd onderscheid gemaakt tussen openbare monumenten en
particuliere monumenten. Openbare monumenten waren eigendom van de Staat, een
ander openbaar lichaam, van een kerkgenootschap of kerkelijke instelling, van een
instelling van liefdadigheid, van een tenminste honderd jaar oude broederschap,
gilde, schutterij, genootschap, sociëteit of een ander dergelijk lichaam, of vaneen
rechtspersoon, die (mede) ten doel heeft het behoeden van monumenten. Alle overige
monumenten waren particuliere monumenten.
De ingeschreven openbare monumenten en de ingeschreven particuliere
monumenten die met rijkssteun waren gerestaureerd zouden volledige bescherming
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genieten (artikel 14). Voor beide categorieën gold het verbod om af te breken, te
verplaatsen, te wijzigen, te herstellen, of van bestemming te doen veranderen, zonder
vergunning van de Monumentenraad (artikelen 15 en 23).
Bij beperkt beschermde monumenten kon een weigering om een vergunning te
verlenen gepaard gaan met een financiële tegemoetkoming (artikel 23, tweede lid).
De eigenaar van een volledig beschermd monument was verplicht voor het onderhoud
en de instandhouding behoorlijk zorg te dragen (artikel 17). De Monumentenraad
kon voorschrijven welke werkzaamheden nodig waren. Zou de eigenaar in gebreke
blijven dan zou de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen op kosten
van de eigenaar het nodige kunnen verrichten (artikel 20). De eigenaar van een
beperkt beschermd monument kon alleen verplicht worden voor het onderhoud
behoorlijk zorg te dragen (artikel 25). Hij kon aanspraak maken op - desnoods door
een rechter te bepalen - rijkssubsidie (artikel 26). De Monumentenraad kon bepalen
dat de eigenaar van een volledig beschermd monument zich moest verzekeren tegen
brand en of brandschade (artikel 18). Deze verplichting gold niet voor een eigenaar
van een beperkt beschermd monument. Volledig beschermde monumenten mochten
niet worden overgedragen.
In artikel 61 werd bepaald dat de gemeentelijke en provinciale
monumentenverordeningen kwamen te vervallen. Men ging er vanuit dat deze
aspecten niet door lagere overheden geregeld kon worden als een landelijke wet
dezelfde materie regelde.
De Kroon kon worden verzocht om een billijke tegemoetkoming voor de schade
die het gevolg was van de verbodsbepaling en die redelijkerwijs niet alleen ten laste
van de eigenaar kon worden gerekend. Deze billijke tegemoetkoming zou worden
gegeven nadat zou zijn beslist op het beroep tegen een vergunning, dat bij de minister
handelde. Zo werd bereikt dat het beroep inzake een monumentenvergunning en het
verzoek om schadeloosstelling onafhankelijk van elkaar werden beoordeeld (artikel
36).
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In het ontwerp was ook geregeld dat de minister, na de Monumentenraad gehoord
te hebben, stads- en dorpsgezichten kon aanwijzen. Van de aanwijzing (of intrekking)
zou mededeling worden gedaan in de Staatscourant. Binnen een jaar na de aanwijzing
van het beschermd stads- of dorpsgezicht moest de gemeenteraad
(welstands)voorschriften vaststellen (de gemeentelijke verordening ter bescherming
van het beschermd stads- of dorpsgezicht). Deze voorschriften moesten goedgekeurd
worden door Gedeputeerde Staten, na advies ingewonnen te hebben bij de
Monumentenraad. Wijziging of intrekking van deze voorschriften door de
Gemeenteraad waren eveneens onderworpen aan de goedkeuring van Gedeputeerde
Staten. Deze voorschriften konden een verbod inhouden tot het wijzigen van straten,
pleinen, terreinen en waterwegen in de omgeving van het stads- en dorpsgezicht,
zonder goedkeuring van de minister belast met monumentenzorg. Voldeed de
gemeente niet aan deze verplichting dan zouden Gedeputeerde Staten de gemeenteraad
verplichten binnen een bepaalde termijn de voorschriften op te stellen. Het
beroepsrecht was zo geregeld dat beroep bij de Kroon openstond voor beslissingen
inhoudende de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten. Tegen overige
beslissingen kon beroep worden ingesteld bij de minister.
In de vergadering van 8 september 1948 stemde de Voorlopige Monumentenraad in
met het ontwerp.
Twee onderwerpen van algemene aard werden doorverwezen naar het
interdepartementaal overleg. Deze onderwerpen konden niet door de Voorlopige
Monumentenraad worden behandeld, gelet op de opdracht die haar verleend was.
Het waren vraagstukken van politieke en staatsrechtelijke aard, waarover het oordeel
van de raad niet was gevraagd. Het betrof de kwestie van de ongrondwettelijkheid,
waarop het Rijksbureau voor het Nationaal Plan had gewezen. Volgens dit Rijksbureau
kon de Monumentenraad alleen een adviserend lichaam zijn en niet belast worden
met uitvoerend beleid. Dit was in strijd met staatsrechtelijke principes. Verder werd
gewezen op de kwestie dat er onvoldoende coördinatie zou zijn met andere wettelijke
bepalingen.31.

Interdepartementaal overleg
De minister van OKW was verheugd over het ontwerp en sprak zijn waardering uit.
Het verontrustte hem echter dat in het ontwerp geen regeling opgenomen was voor
het onteigenen van monumenten.
Zo'n regeling was nodig om in uiterste gevallen een instrument te hebben om een
beschermd monument in stand te houden. Daarom werd voorgesteld tegelijk met de
totstandkoming van de Monumentenwet de Onteigeningswet te wijzigen. In die wet
zou een aparte titel moeten worden opgenomen betreffende de onteigening in het
belang van de monumentenzorg. De onteigening zou tot stand moeten komen door
een vereenvoudigde procedure. Geen bijzondere wet die de onteigening van algemeen
nut zou verklaren; de onteigening zou slechts door een Koninklijk Besluit zijn beslag
moeten kunnen krijgen. Op grond van tijds- en arbeidsbesparing werd in overweging
gegeven voor deze optie te kiezen.
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De regeling van de stads- en dorpsgezichten, die ook door de directeur van de
Rijksdienst voor het Nationaal Plan was bekritiseerd, moest nader worden onderzocht.
Van begin 1950 tot eind 1951 vond intern beraad en interdepartementaal overleg
plaats over het ontwerp. Daarbij waren ambtenaren van de departementen van
Binnenlandse Zaken, van Justitie, van Wederopbouw en Volkshuisvesting en van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betrokken.
Het interdepartementale overleg leidde tot enkele principiële wijzigingen. Het
werd niet meer verboden om volledig beschermde monumenten van de hand te doen.
De Monumentenraad moest daarin gekend worden. Daarmee verviel een belangrijk
onderscheid tussen volledig en beperkt beschermde monumenten en dit leidde ertoe
dat het onderscheid tussen openbare monumenten en particuliere monumenten kwam
te vervallen.
De regeling inzake de tegemoetkoming bij een vergunning werd aangepast.
Gestreefd werd naar een doelmatiger afhandeling. Zo kon het beroep inzake een
vergunning worden gecombineerd met een verzoek om een tegemoetkoming. Voor
een juiste beoordeling van de vraag of iemand door het weigeren van een vergunning
min of meer ernstig benadeeld werd, was het van belang om te weten of, en zo ja,
tot welk bedrag hem een tegemoetkoming in de te lijden schade zou worden
toegekend.
Het beroepsrecht werd verruimd. Het werd mogelijk tegen alle besluiten beroep
in te stellen bij de Kroon. Doordat de Monumentenraad (die beslissingsbevoegd werd
voor bepaalde besluiten) als een verlengstuk van de minister kon worden gezien immers de leden van de Monumentenraad werden benoemd door de minister - werd
het in strijd met de onafhankelijke rechtspleging geoordeeld als de minister in beroep
over de beslissingen van de Monumentenraad zou oordelen.
Aan het ontwerp werd een artikel toegevoegd over de onteigening van monumenten.
Als laatste werd het mogelijk gemaakt dat gemeenten en provincies zelf regelingen
zouden opstellen voor
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de bescherming van monumenten, zolang deze monumenten niet zouden vallen onder
de beschermende bepalingen van de Monumentenwet. Gemeenten en provincies
konden binnen de eigen invloedssfeer een eigen bevoegdheid houden. Hiermee werd
de bescherming van monumenten aanzienlijk uitgebreid.
De dertig-jaar-termijn werd aangepast. Die termijn was zo kort dat er wel erg veel
gebouwen tot de groep beschermde monumenten konden gaan horen. Een bijkomend
bezwaar was dat leden van de Monumentenraad dan over tijdgenoten moesten
oordelen. Uiteindelijk werd de termijn op vijftig jaar gesteld.

Bezwaren tegen het ontwerp
Het religieus belang
Van kerkelijke zijde werd ernstig bezwaar gemaakt tegen het ontwerp. De kerkelijke
instanties vonden dat niet zonder meer alle monumenten gelijk konden worden
gesteld. Dit zou namelijk betekenen dat de minister van OKW of de Monumentenraad
vergaande bevoegdheden kreeg door de beschikkingsmacht en de verplichtingen die
aan de eigenaar werden opgelegd. Dit vonden de kerkelijke instanties onaanvaardbaar
omdat zich gevallen konden voordoen waarin het belang van de eredienst of het
kerkelijk karakter van het monument zich verzetten tegen handelingen of
voorzieningen die de overheid wenselijk achtte. In een dergelijk geval zou het belang
van het monument ondergeschikt moeten zijn aan het andere, religieuze belang; de
Staat zal voor de kerk moeten wijken. Om dezelfde redenen werd bezwaar gemaakt
tegen de mogelijkheid een monument te onteigenen. In wezen kwam het erop neer
dat de overheid zich niet moest bemoeien met kerkelijke aangelegenheden. De
kerkelijke instanties wilden in de wet als een aparte categorie worden omschreven.
Dat de minister, gelet op het algemeen belang, vaststelt wat in een bepaald geval
moet gebeuren verzette zich tegen deze opvatting.
Dit punt werd overgenomen: artikel 1 werd aangevuld met een aparte categorie
kerkelijke monumenten. In artikel 4 werd geregeld dat met betrekking tot kerkelijke
monumenten geen beschikking zou worden genomen dan in overeenstemming met
de synodale vergadering of het hoofd, dat het kerkgenootschap binnen Nederland
vertegenwoordigt en bestuurt (artikel 3, tweede lid). En in gevallen waarin geen
beschikking zou kunnen worden genomen omdat geen overeenstemming werd bereikt,
was er het beroepsrecht. Het voorstel van kerkelijke zijde om vertegenwoordigers
van twee kerkelijke instanties een zetel in de Monumentenraad te geven, haalde het
niet. Dat zou een inbreuk zijn op het karakter van de raad: een college van
deskundigen.

Bond Heemschut
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De Bond Heemschut maakte zich zorgen over het feit dat veel monumenten in verval
raakten of onvoldoende onderhouden werden.32. Heemschut wees op monumenten
die met rijkssubsidie waren gerestaureerd maar door gebrek aan onderhoud vervielen.
Ook de bouwverordening, die in veel gemeenten aan het gemeentebestuur een
bevoegdheid gaf om op kosten van de eigenaar een in verval geraakt bouwwerk te
herstellen, bood weinig soelaas. In veel gemeenten was bovendien onvoldoende
deskundig en vakkundig personeel werkzaam om de restauraties op een behoorlijke
manier te begeleiden. Vaak werd een onverschillige houding aangenomen als het
ging om het herstel van monumenten. Heemschut bepleitte daarom dat in de
Monumentenwet een bepaling zou worden opgenomen waarmee een algemene
instandhoudingsplicht voor monumenten zou worden geregeld. Het onderhoud en
herstel van monumenten werd dan niet onderhevig aan de goedkeuring door een
rechter.33. Een onderhoudsplicht als door de Bond Heemschut werd bepleit werd niet
in het ontwerp opgenomen. Vooral op grond van financiële overwegingen. Bij een
onderhoudsplicht zouden de financiële consequenties niet te overzien zijn geweest,
omdat het impliciet de overheid verplichtte bij herstel en restauratie van een monument
een geldelijke tegemoetkoming te geven. Bovendien zou het afdwingen van een
algemene onderhoudsplicht de Rijksdienst voor de Monumentenzorg voor een
onoverkomelijke verzwaring van zijn taak hebben gesteld.34. Het had geen zin een
regeling te treffen die niet te handhaven was. Volstaan werd met een bepaling dat
de eigenaar aanwijzingen kon krijgen om bepaalde werkzaamheden te verrichten.
Voldeed hij niet aan deze aanwijzing dan kon de minister deze werkzaamheden op
kosten van de eigenaar laten verrichten (artikel 16 van het ontwerp uit 1955).

Bevreesd voor machtsverlies
Op het ministerie van OKW was weerstand tegen het ontwerp omdat veel
bevoegdheden aan de Monumentenraad zouden toevallen, in plaats van aan de
minister.35. Het ging immers om belangrijke beleidsbeslissingen waarvoor de minister
verantwoordelijk was. Het departement miste bovendien in het ontwerp voldoende
coördinatie tussen het wetsontwerp en de vigerende (c.q. in voorbereiding zijnde)
wettelijke voorschriften op het gebied van de ruimtelijke ordening.36.
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De laatste ronde
Al die bezwaren vertraagden het proces. Het overleg was er namelijk op gericht om
zoveel mogelijk overeenstemming te krijgen. Medio 1951 was al gemeld dat binnen
niet al te lange tijd het volgende ontwerp gereed zou zijn. Maar het departement van
Financiën had ondanks herhaald verzoek nog niet gereageerd.37.
De behandeling op dat departement stagneerde door afwezigheid van de
behandelend ambtenaar. Naar verluidt zou Financiën ernstige bezwaren hebben tegen
het ontwerp; het ging minister Lieftinck veel te ver.38. Hij vreesde dat de
monumentenzorg als een open einde regeling een steeds grotere post op de begroting
zou worden. Die vrees kon echter niet hard gemaakt worden.
Eind 1952 werden door het departement nog enkele veranderingen aangebracht.
Zo werden, overeenkomstig het verzoek, alle bevoegdheden die in het ontwerp aan
de Monumentenraad toekwamen, aan de minister van OKW toegekend. Daarbij werd
in artikel 53 de mogelijkheid gecreëerd een aantal aan de minister toekomende
bevoegdheden te delegeren, om te voorkomen dat alle aanvragen voor vergunningen
die ingevolge de wet verleend konden worden via het departement zouden moeten
lopen. Zo zou een delegatie gegeven kunnen worden aan het hoofd van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en aan de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg voor
het verlenen van vergunningen die geen wijziging van het monument ten gevolge
hadden. Delegatie zou nooit kunnen worden gegeven voor het verlenen van
vergunningen, die ingrijpende wijziging of zelfs slopen van het monument tot gevolg
hadden, of waaraan financiële consequenties voor de overheid verbonden waren.39.
De bescherming van de stads- en dorpsgezichten werd gewijzigd. In artikel 42
werd het verbod opgenomen om zonder toestemming van de minister een tot een
beschermd stads- of dorpsgezicht behorend onroerend goed af te breken, te veranderen
of te dempen. Dit aspect werd steeds belangrijker gevonden omdat de sanering van
oude wijken en opruiming van krotten in de oudste wijken plaatsvond. Hierdoor
raakte het behoud van de karakteristieke sfeer op de achtergrond. Dat heeft op vele
plekken geleid tot een betreurenswaardige vervlakking.40.

Verblijdend gemeenschappelijk overleg
Het ontwerp voor de Monumentenwet werd begin 1953 aan de ministerraad
toegezonden.41. Door alle departementen werden bedenkingen geuit tegen het ontwerp.
Op 13 september 1954 werd daarom een nieuw ontwerp ingediend, waarin een aantal
niet principiële wijzigingen was aangebracht. Daarna werd de behandeling van het
ontwerp in de ministerraad aangehouden. Eind 1954 stemde de ministerraad in met
het voorstel.
Pas op 27 september 1955 werd het ontwerp voor een Monumentenwet bij de Tweede
Kamer ingediend. De Kamer bracht op 22 mei 1957 een voorlopig verslag uit dat
pas op 9 september 1960 door de Regering werd beantwoord.
Het kamerlid Roosjen (A.R.P.) zag echter geen reden iemand een verwijt te maken
over de lange behandelingstijd van het wetsontwerp, integendeel: Er was sprake van
een ‘verblijdend gemeenschappelijk overleg tussen Regering en Staten Generaal’.
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De oorzaak van de vertraging lag ook in de ingewikkeldheid van de materie en er
waren zoveel departementen die er een oordeel over moesten vellen. Bovendien kon
de kabinetswisseling 1958-1959 als vertragingsfactor worden aangemerkt.
De Kamer reageerde positief op het wetsvoorstel.
De strekking van het ontwerp kon zelfs de volledige instemming hebben van de
vaste Commissie voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.42. Nadat door enkele
amendementen nog kleine wijzigingen in het wetsontwerp werden aangebracht werd
in de vergadering van de Tweede Kamer op 29 november 1960 het ontwerp voor
een Monumentenwet aangenomen.
In de Eerste Kamer werd ook positief gereageerd op het wetsontwerp en kon met
de grote lijnen zonder meer worden ingestemd. Het ontwerp voor de Monumentenwet
gaf een aanvaardbare regeling voor de verhouding tussen de overheid en de individuele
burger, de overheid en de kerk, alsmede tussen de overheden onderling. De leden
van de Eerste Kamer benadrukten vooral de noodzaak om voorlichting over deze
materie te geven. Zij waren verheugd over de stijging in het subsidiebudget.
Zo kon de Monumentenwet van 22 juni 1961 worden gepubliceerd in het Staatsblad
1961, 200. De Tijdelijke Wet Monumentenzorg werd ingetrokken.

De eerste jurisprudentie
Na de invoering van de Monumentenwet moest er een inventarisatie komen van alle
gebouwen die in aanmerking zouden kunnen komen voor bescherming. De eerste
ronde leverde, na selectie door de Monumentenraad, een lijst met circa 40.000
bouwwerken op, die voornamelijk dateerden van voor 1850.
Over de aanwijzingen tot beschermd monument ontstond onrust onder de
belanghebbenden.43. Van de mogelijkheid om beroep in te stellen is dan ook veel
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gebruik gemaakt. In het begin vooral tegen beschikkingen inzake de inschrijving van
monumenten in het register voor beschermde monumenten. Tot en met 31 december
1973 waren 3.420 beroepen ingediend met betrekking tot dit onderwerp.44.
De eerste jurisprudentie van de Kroon in het kader van de Monumentenwet ontstond
pas na 1967.
De beroepen van belanghebbenden hadden betrekking op alle beslissingen van de
Monumentenwet. Zoals de plaatsing van een bouwwerk op de lijst voor beschermde
monumenten, de reikwijdte van de bescherming, de belemmeringen in het
eigendomsrecht, het begrip monument en het begrip beschermd stads- of dorpsgezicht,
vergunningen, de toepassing van de bepalingen van de Monumentenwet, de hoge

2a Hoorn, overzicht over de Bierkade. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1962.

2b Hoorn, Bierkade 11 en 12. Deze twee witte huisjes werden als ‘karakteristieke voorbeelden van
oude woningbouw’ aangewezen als beschermd monument. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1977.

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

103
kosten voor onderhoud en schadevergoeding. Uit de inhoud van de beroepschriften
bleek dat de werkelijke betekenis van de door de Monumentenwet beoogde
bescherming vaak niet voldoende duidelijk was.45. Door informatie te verstrekken,
hoefden uiteindelijk niet alle beroepen door de Kroon behandeld te worden.
De meeste beroepen die door de Kroon werden behandeld gingen over een
veronderstelde waardevermindering van het monument bij aanwijzing, de
belemmering die de aanwijzing tot gevolg zou hebben in de vrijheid van handelen
en de vrijheid van bestemming. Zelfs werd onverkoopbaarheid van het monument
aangevoerd. Ook werd in een aantal gevallen gesteld dat er onvoldoende monumentale
waarden aanwezig waren die een bescherming op grond van de Monumentenwet
rechtvaardigden. Verondersteld kan worden dat de meeste bezwaren door appellanten
naar voren werden gebracht omdat te veel inbreuk werd gemaakt op het eigendom.
Het kwam erop neer dat de Kroon te oordelen kreeg over alle onderwerpen die bij
de voorbereiding van de wet een belangrijke rol hadden gespeeld.

Hoorn, Bierkade 11/12: van monumentale waarde?
Alle vóór ten minste vijftig jaar vervaardigde zaken, die van algemeen belang zijn
wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun volkenkundige
waarde worden ingevolge het bepaalde in artikel 1.b.1. van de Monumentenwet onder
‘monument’ verstaan. Zoals voor de beoordeling van de vraag of een monument
voor bescherming in aanmerking komt, zijn verschillende factoren van belang; zoals
onder meer de ouderdom, kunsthistorische betekenis, architectonische bijzonderheden,
de vraag of er meer exemplaren van bestaan, de ligging en de functie, die het gebouw
in het verleden in de samenleving heeft vervuld of nog vervult (KB, 670809, nr 53).
Van geval tot geval moest beoordeeld worden of sprake was van een te beschermen
monument; elke casus leidde tot een andere afweging van belangen.
Zo werd in het Koninklijk Besluit van 9 augustus 1976, nummer 53, het beroep
tegen het besluit om de percelen Bierkade 11 en 12 in Hoorn aan te wijzen als
beschermd monument ongegrond verklaard.
Appellant had aangevoerd dat de percelen geen monumentale waarden
vertegenwoordigden en al vele malen waren verbouwd. Door de wijzigingen
vertegenwoordigden de percelen geen enkele belangrijke bouwstijl. Dit stond de
aanwijzing van de panden echter niet in de weg. Op grond van de ingewonnen
ambtsberichten kon worden vastgesteld dat het ging om twee aan het einde van
achttiende of in het begin van de negentiende eeuw gebouwde huisjes. Deze panden
werden als karakteristieke voorbeelden van oude woningbouw van oudheidkundige
waarde beschouwd en op die grond kon aanwijzing als beschermd monument worden
geaccepteerd. Daarbij kwam dat ‘over het algemeen de mogelijkheid tot het behoud
van voorbeelden van oude woningbouw als hier in het geding, gezien de staat van
onderhoud, en hun ligging in saneringsgebieden, gering is, doch dat in het
onderwerpelijke geval de woningen deel uitmaken van een straatwand, waarin zij
zeer wel gehandhaafd kunnen worden.’
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IJlst, Galamagracht 54: aanpassing voor doelmatig gebruik mogelijk?
De Kroon ontkende niet dat de aanwijzing van een pand als beschermd monument
belemmeringen met zich meebracht (KB, 731018, nr 23, of KB, 740301, nr 45), maar
dit hing samen met de maatregelen ter bescherming van monumenten, waarin de
Monumentenwet voorzag (KB, 750922, nr 8). De plaatsing van het monument op
de vastgestelde lijst van beschermde monumenten betekende niet dat herstel ervan
in de oorspronkelijke toestand verplicht was (KB, 741204, nr 16) of dat de plaatsing
zonder meer tot algehele restauratie verplichtte (KB, 730818, nr 32). Dit betekende
dat nog steeds het systeem van eigen initiatief, overleg en overreding van toepassing
was. De Monumentenwet had daar, volgens de Kroon, geen verandering in gebracht.
De aanwijzing tot beschermd monument stond niet zonder meer een aanpassing van
een gebouw voor een doelmatig gebruik in de weg. Ingevolge het bepaalde in artikel
2 van de Monumentenwet diende bij de toepassing van die wet rekening te worden
gehouden met de bestemming van het monument. Zo nodig kon langs de weg van
het in de wet geregelde vergunningenstelsel van geval tot geval worden nagegaan,
of en in hoeverre, aan de wensen van de appellant of een eventuele koper kon worden
tegemoetgekomen (KB, 710506, nr 20). In deze zaak werd de aanwijzing van het
pand aan de Galamagracht nummer 54 te IJlst bestreden. Appellant, die eigenaar was
van dit pand, stelde ernstig gedupeerd te worden door aanwijzing omdat het de
uitoefening van zijn bakkerswaren- en kruideniersbedrijf zou belemmeren. Het pand
was blijkens het ambtsbericht echter van voldoende algemeen belang omdat het een
goed voorbeeld was van deftige timmersmansbouw uit de tweede helft van de
negentiende eeuw en daarom vanwege de oudheidkundige waarde als beschermd
monument aan te merken. Niet ontkend
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werd dat het pand gewijzigd moest worden om aan de eisen van een goede
bedrijfsvoering te kunnen voldoen. De Kroon overwoog dat bij de uitvoering van de
Monumentenwet rekening kon worden gehouden met het gebruik van het monument
en met de wensen van appellant. Uit het ambtsbericht volgde dat een voor de eigenaar
aanvaardbare oplossing kon worden gevonden voor de verbouwing van het pand.
Het beroep werd daarom ongegrond verklaard.

3a IJlst, overzicht over de Galamagracht. Foto RDMZ, P. van Galen, 1977.

3b IJlst, Galamagracht 54. Dit huis werd als ‘goed voorbeeld van deftige timmersmanbouw uit de
tweede helft van de negentiende eeuw’ op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Foto 1969 (collectie
RDMZ).

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

105

4a Joure, overzicht over de Midstraat. Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1972.

Joure, Midstraat 32: schadevergoeding voor waardevermindering?
De Monumentenwet bood de mogelijkheid tot schadevergoeding als een vergunning
werd geweigerd of aan de vergunning voorwaarden waren verbonden waardoor de
belanghebbende schade zou lijden die redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen
laste hoorden te komen (KB, 720304, nr 38). Overigens is van deze mogelijkheid
nauwelijks gebruik gemaakt. Uitdrukkelijk overwoog de Kroon dat geen
schadevergoeding ten gevolge van de aanwijzing van een pand als beschermd
monument hoefde te worden vergoed (KB, 730209, nr 12) of anders gesteld: ‘dat de
Monumentenwet geen mogelijkheid tot een schadevergoeding kent ter zake van een
waardevermindering van een pand door het enkele feit dat het is aangewezen als een
beschermd monument’ (KB, 740605, nr 17). In de zaak waarin de Kroon op 5 juni
1974 een uitspraak deed ging het om de aanwijzing als beschermd monument van
het pand aan de Midstraat 32 in Joure. Het pand ligt aan een drukke hoofdstraat, op
een eerste winkelstand. Volgens appellant zou het
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4b Joure, Midstraat 32. Dit pand werd ‘wegens architectonische en oudheidkundige waarde als
beschermd monument aangewezen’. Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1972.
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5 Utrecht, huizenrij aan de Maliebaan. Een van de huizen in deze rij, Maliebaan 22, werd als
‘kenmerkend voor de in de negentiende eeuw toegepaste architectuur, die het karakter van de
Maliebaan in belangrijke mate bepaalt’, op de rijksmonumentenlijst geplaatst. Foto RDMZ, L.M.
Tangel, 1972.

pand door de aanwijzing als beschermd monument voor zakenlieden niet meer
aantrekkelijk zijn. Appellant stelde dat voor het pand geen hoogste prijs meer kon
worden verkregen en dus door de aanwijzing schade leed. Uit het ambtsbericht bleek
dat het pand wegens architectonische en oudheidkundige waarde terecht als beschermd
monument was aangewezen. Voor eventuele wijzigingen kon het vergunningenstelsel
worden toegepast. Een waardevermindering was niet aangetoond en in dit geval werd
zo'n waardevermindering ook niet aannemelijk geacht zodat aan dit argument geen
doorslaggevende betekenis werd toegekend. Het beroep werd ongegrond verklaard.

Utrecht, Maliebaan 22: voorkeur voor andere beschermingsgrondslag
Ten opzichte van andere op een gebouw van toepassing zijnde stedenbouwkundige
regelingen stelde de Kroon dat die regelingen op zichzelf niet de strekking konden
hebben om het authentieke karakter van het bouwwerk als monument te beschermen.
Zulke regelingen stonden derhalve een aanwijzing als beschermd monument niet in
de weg, omdat de Monumentenwet juist de bescherming van de oorspronkelijkheid
van het pand zoveel mogelijk waarborgt (KB, 730605, nr 27). In deze zaak ging het
om de aanwijzing als beschermd monument van het pand aan de Maliebaan 22 te
Utrecht. Appellant voerde onder andere aan dat de overheid nog andere bevoegdheden
bezit om aantasting van het uiterlijk van het pand te voorkomen. Daarom vond
appellant het onjuist en in strijd met de bedoeling van de wet dat dit pand op de lijst
van beschermde monumenten werd geplaatst. De Kroon was niet overtuigd. Uit de
door de Monumentenraad ingediende ambtsberichten kon worden geconcludeerd dat
het ging om een pand, kenmerkend voor de in de negentiende eeuw toegepaste
architectuur, die het karakter van de Maliebaan in belangrijke bepaalt. Er was derhalve
sprake van een uit oogpunt van oudheidkundige en architectonische waarde als
monument aan te merken pand.
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Omdat het pand in de zin van de Monumentenwet als monument kon worden
aangemerkt stonden andere beschermende maatregelen een aanwijzing ingevolge
die wet niet in de weg. Die andere maatregelen hebben immers een ander doel.

Delft, Koornmarkt 55-57: al genoeg monumenten
De omstandigheid dat in de binnenstad al een groot aantal panden op de vastgestelde
lijst van beschermde monumenten is geplaatst levert op zich
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6a Delft, overzicht over de Koornmarkt. Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1974.

geen grond op om de Monumentenwet in een bepaald geval niet van toepassing te
verklaren (KB, 750802, nr 32). Immers per geval wordt beoordeeld of sprake is van
een op grond van de Monumentenwet te beschermen monument. Ook de aanwijzing
van een beschermd stadsgezicht staat de aanwijzing van een pand als beschermd
monument niet in de weg (KB, 750802, nr 32). Die aanwijzing gaat namelijk over
een andere bescherming; in dat geval is niet de monumentale waarde van het
monument van belang, maar de waarde van het stedenbouwkundig ontwerp en
karakter. Appellant bracht in deze naar voren dat praktisch de hele Delftse binnenstad
op de lijst van beschermde monumenten was geplaatst. Hij vond het daarom niet
nodig dat het pand aan de

6b Koornmarkt 55-57. Dit pand werd, ‘gelet op de uit het eind van de achttiende eeuw daterende
gevel en de inwendig nog aanwezige oude elementen, van voldoende oudheidkundige waarde geacht’
en daarom als beschermd monument aangewezen. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1964.
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Koommarkt 55-57 te Delft als beschermd monument werd aangewezen. Maar de
Kroon vond de bescherming op zijn plaats. Uit het ambtsbericht van de
Monumentenraad bleek namelijk dat het pand, gelet op de uit het eind van de
achttiende eeuw daterende gevel en de inwendige nog aanwezige oude elementen,
van voldoende oudheidkundige waarde was om als beschermd monument te worden
aangewezen.

Blaricum, Fransepad 1: monument als onderdeel van beschermd stadsgezicht
Met de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten werd beoogd om
bepaalde complexen, zoals een straat-, plein- of grachtenwand, te beschermen, die
door hun schoonheid van belang zijn (KB, 690327, nr 23). Daarbij gaat het om
beelden van stedelijke of dorpsbebouwing die een zekere eenheid vormen en die als
zodanig een eigen schoonheid en karakter bezitten (KB, 700220, nr 23). Het gaat
hierbij niet om een groep van beschermde monumenten, maar om een groep van
onroerende zaken, die met één of meer monumenten een beeld vormen, dat van
algemeen belang is vanwege de schoonheid en het karakter van het geheel (KB,
731220, nr 33). De omstandigheid dat een aantal panden was aangewezen als
beschermd monument betekende niet dat er geen plaats zou zijn voor een maatregel
als bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet. Dit artikel heeft in het bijzonder
tot doel om het eigen karakter te beschermen van een stads- of dorpsgezicht door
bescherming van het geheel met inbegrip van wegen, bomen, vaarten of grachten.
Bij de uitwerking van het bestemmingsplan voor het beschermd gezicht zal de bij
de beschikking tot aanwijzing behorende toelichting, welke de aard van het

7 Blaricum, Fransepad 1. Deze boerderij werd ‘uit oogpunt van oudheidkundige en volkskundige
waarde’ als beschermd monument aangewezen. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1968.

te beschermen gebied en in het bijzonder de voor bescherming in aanmerking komende
zaken aanduidt, als uitgangspunt dienen (KB, 740418, nr 19). De wenselijke of
noodzakelijk geachte veranderingen worden dan zo aangebracht dat het aspect van
het geheel zo min mogelijk wordt geschaad (KB, 731220, nr 33). Zo geformuleerd
kon het pand aan het Fransepad 1 in Blaricum - een pand dat uit oogpunt van
oudheidkundige en volkskundige waarde als beschermd monument kon worden
aangemerkt - op de lijst van beschermde monumenten gehandhaafd worden, hoewel
het dorp Blaricum ook was aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
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Van centralisatie naar decentralisatie en deregulering
Het ontstaan van de Monumentenwet laat zien dat de aard van het overheidsoptreden
veranderde. Het Rijk eigende zich meer eindverantwoordelijkheid toe. Dit ging
gepaard met een centralisatie van de macht.
Aanvankelijk werd het particuliere initiatief met subsidie gestimuleerd om in
overleg te zorgen voor het behoud van monumenten. Dat veranderde langzamerhand
toen het Rijk verbods- en gebodsbepalingen uitvaardigde in de Monumentenwet. Tot
dan toe waren er enkele gemeenten geweest die eigen bepalingen hadden opgesteld.
De uitvoering werd dus nu door het Rijk overgenomen. De lagere overheden werden
maar in beperkte mate betrokken bij de uitvoering van de wet, waar het ging om de
bescherming van monumenten. Anders lag dit bij de bescherming van stads- en
dorpsgezichten. Hierbij stelde het Rijk de monumentale waarden vast en liet de
gemeenten de bescherming van die waarden invullen. De lagere overheden konden
nog wel een eigen monumentenbeleid voeren.
Eind jaren tachtig richtte het beleid zich er steeds meer op om uitvoerende taken
‘dichterbij de burger’ te brengen: decentralisatie. Dat hield in dat de lagere overheden
werden ingeschakeld om de rijkswetten uit te voeren. Bovendien werd uit
wetstechnisch oogpunt gestreefd naar vereenvoudiging en vermindering van
wetgeving: deregulering. Deze algemene beleidsontwikkelingen hadden ook gevolgen
voor de Monumentenwet.
In 1984 verscheen naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer een nota over
de monumentenzorg.46. In die nota werd het toekomstige monumentenbeleid
uiteengezet, dat vooral een bestuurlijk herschikking van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden zou betekenen. Zo werd gestreefd naar vereenvoudiging van
procedures, delegatie van rijksverantwoordelijk-
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heden, vergroting van betrokkenheid van het particulier initiatief, verbreding van het
financieel draagvlak en capaciteit, een vergroting van de samenhang met de
beleidsterreinen stadsvernieuwing, natuurbehoud en werkgelegenheid en
kennisbundeling op centraal niveau. De bevoegdheid tot het aanwijzen van
beschermde monumenten bleef een rijksverantwoordelijkheid, maar de uitvoering
van de Monumentenwet in het kader van het vergunningenstelsel werd overgedragen
aan de gemeenten die beschikten over een gemeentelijke monumenten verordening.
Een nieuw financieringsstelsel zou worden opgetuigd om de restauratiecapaciteit
te vergroten. Daarvoor werd het Nationaal Restauratie Fonds opgericht en er werden
maatregelen genomen om de beleidsvrijheid te vergroten en de procedures te
vereenvoudigen.
Dit nieuwe beleid kon alleen gerealiseerd worden door de Monumentenwet te
wijzigen. Begin 1987 werd een voorstel tot vervanging van de Monumentenwet aan
de Tweede Kamer aangeboden. Een aantal aspecten valt op. De automatische
voorbescherming, die inhield dat het vergunningenstelsel van toepassing is totdat
duidelijkheid bestaat over het al dan niet aanwijzen van een bouwwerk tot beschermd
monument, zou worden vervangen door een facultatieve. Een automatische
voorbescherming werd niet nodig gevonden en de nieuwe regeling betekende een
vereenvoudiging van de procedures. Verder kreeg de subsidie een wettelijke basis.
Tot dan toe werd de bevoegdheid om subsidie te verlenen ontleend aan een door de
wetgever goedgekeurd begrotingsartikel. Door invoering van deze bepaling kreeg
de minister op grond van de Monumentenwet de bevoegdheid subsidie te verlenen
voor herstel en instandhouding van beschermde monumenten. In het kader van het
vergunningenstelsel kreeg de minister een adviserende bevoegdheid toegekend in
het geval de gemeente beslist over een aanvraag om een vergunning. De beslissing
over de aanwijzing van een monument bleef een rijksbevoegdheid, maar de adviezen
van de lagere overheden hebben een zwaarwegende invloed op het
besluitvormingsproces.
De regeling voor de beschermde stads- en dorpsgezichten werd gewijzigd en
uitgebreid. Er werd geen bepaling opgenomen die verplichtte tot het inschrijven van
aangewezen beschermde stads- of dorpsgezichten in een register. De relatie met de
Wet op de ruimtelijke ordening bleef gehandhaafd, maar de verplichting tot het
opstellen van een beschermend bestemmingsplan werd opgenomen in het wetsvoorstel
voor de Monumentenwet. Ook werd een voorziening opgenomen die verbood
bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht zonder vergunning van het
College van Burgemeester en Wethouders te slopen. Deze bepaling werd opgenomen
om kaalslag te voorkomen.
Op verzoek van de Tweede Kamer werd een aantal wijzigingen van technische
aard in het wetsvoorstel aangebracht. De meest principiële wijziging werd voorgesteld
door het lid Oomen-Ruijten c.s. Bij amendement47. werd verzocht de automatische
voorbescherming te handhaven uit een oogpunt van rechtszekerheid. Dit amendement
werd aangenomen en doorgevoerd.
Na behandeling in de Eerste Kamer werd in het Staatsblad, 638 de Wet van 23
december 1988 tot vervanging van de Monumentenwet (Monumentenwet 1988)
geplaatst. Op 1 januari 1989 trad de nieuwe wet in werking.48.
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Ten slotte
Sinds het einde van de vorige eeuw bestond de wens om monumentenzorg als
overheidstaak een wettelijke basis te geven. Hoewel de aantasting van het
monumentenbestand door achterstallig onderhoud en oorlogsschade doorging, kon
dit de invoering van de wet niet bespoedigen. Het grote probleem bleek te zijn in
welke mate inbreuk gemaakt kon worden op het eigendom van particulieren.
Subsidieverstrekkingen, overleg en tal van noodmaatregelen zorgden ervoor dat het
Rijk langzaamaan zijn invloed op de monumentenzorg versterkte. Die groeiende
centrale verantwoordelijkheid kreeg in 1961 uiteindelijk vorm in de Monumentenwet.
In die wet was een acceptabele manier gevonden om de beperking op het
eigendomsrecht te rechtvaardigen. Middels het vergunningenstelsel werd per geval
beoordeeld in welke mate aan de wensen van de eigenaar tegemoet kon worden
gekomen. Daarnaast was het mogelijk om in dat kader schade te vergoeden. Toch
waren die maatregelen niet voldoende voor een groot aantal eigenaren van
monumenten die op de nominatie stonden ingeschreven te worden in het register
voor beschermde monumenten. De Kroon, die de beroepen te behandelen kreeg,
vond evenwel dat de waarborgen voor de eigenaar voldoende waren vastgelegd.
Slechts een beperkt aantal beroepen is daarom gegrond verklaard. Bestuurlijke
ontwikkelingen, zoals decentralisatie en deregulering, leidden in 1989 tot wijziging
van de Monumentenwet, zonder dat daarbij overigens de essentie van de bescherming
werd gewijzigd.

Eindnoten:
1. Bij beschikking van 16 januari 1936, nr 381, Afd. K.W. werden voorwaarden vastgesteld,
waarop rijkssubsidies worden verleend voor de instandhouding van monumenten van
geschiedenis en kunst.
2. Zie ook de bijdrage van Catharina L. van Groningen in dit jubileumboek.
De lijsten waren opgesteld door de Rijkscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit (KB) van
17 juli 1903, nr 44, en de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, ingesteld bij KB van 10
mei 1918, nr 66.
3. De gemeente 's-Gravenhage maakt aanspraak op de eerste monumentenverordening, die werd
vastgesteld op 7 september 1920.
4. Uit een nota aan de ministerraad eind 1954 blijkt dat van de 1100 gemeenten in Nederland
ongeveer vijftig gemeenten een monumentenverordening hebben afgekondigd. Voor zover
bekend was er geen provinciale monumentenverordening van kracht. De reden is dat de
provinciale bemoeienis zich niet uitstrekt over de bebouwde kommen, waarin de monumenten
vrijwel steeds zijn gelegen.
5. Besluit van de secretarissen-generaal van de departementen van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming, Landbouw en Visserij en Justitie van 5 maart 1942 (Verordeningenblad
1942, nr 41, en Staatsblad 1942, nr S350). Deze regeling is voorlopig gehandhaafd bij KB 17
september 1944, Staatsblad nr E93. In 1951 is de regeling voor monumenten komen te vervallen;
alleen onteigening in belang van natuurbescherming blijft mogelijk.
6. De particuliere belangstelling kwam tot uitdrukking in verenigingen die opgericht werden om
monumenten te behouden. Genoemd kunnen worden de Nederlandsche Oudheidkundige Bond,
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de Vereniging Hendrick de Keyser en de Bond Heemschut. Daarnaast ontstonden ook plaatselijk
veel initiatieven.
Dit hield onder andere verband met de ontwikkeling van de verzorgingsstaat. Steeds meer werd
vanaf het begin van deze eeuw geaccepteerd dat de overheid zich niet zo veel meer moest
onthouden van optreden, maar verlangd werd een steeds grotere inzet voor het welzijn en de
welvaart van de burger.
Niet alleen in het kader van het ontwerp voor een monumentenwet is destijds over deze kwestie
gesproken. Het kwam ook aan de orde bij de Voorlopige Natuurbeschermingsraad en de
Staatscommissie voor de herziening van de Woningwet.
Wet van 9 februari 1950, houdende regelen omtrent het verlenen van Rijksbijdragen in materiële
oorlogsschade en de daarmede rechtstreeks samenhangende onderwerpen (Wet op de Materiële
oorlogsschade), Staatsblad K 31.
Mededelingen van het Departement van OKW, 15 (1951), 692.
Brief van de ministers aan de Koningin van 24 oktober 1945, nr 1372/6.
Brief 12 februari 1947, nr 041, van de Voorlopige Monumentenraad aan de minister van
Onderwijs, Kultuur en Wetenschappen. Bij brief van 21 december 1946, 26218, afd. OKN, had
de minister van OKW zich in dezelfde bewoordingen uitgelaten jegens de Voorlopige
Monumentenraad.
Brief van 7 mei 1947 aan de leden van de Commissie ter voorbereiding van een ontwerp
monumentenwet, van de directeur van het Rijksbureau voor de monumentenzorg en het hoofd
van de afdeling Beschrijving van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (archief
Monumentenwetcommissie I).
Memorie van Toelichting bij Tijdelijke Wet Monumentenzorg van 2 februari 1950, Staatsblad
nr K23.
Zie wetten die zijn gepubliceerd in Staatsblad 1952, nr 131 (verlenging tot 1-1-1954); Staatsblad
1954, nr 38 (verlenging tot 1-1-1956); Staatsblad 1955, nr 391 (verlenging tot 1-1-1958);
Staatsblad 1957, nr 41 (verlenging tot 1-1-1959); Staatsblad 1958, nr 586 (verlenging tot
1-1-1960) en Staatsblad 1959, 259 (verlenging tot 1-1-1961).
Memorie van Toelichting, 1955-1956, 4115, nr 3, 7.
KB 20 juni 1946, nr 18.
Brief van 9 september 1946, nr 165434, Afd. O.K.B.
Brief van 5 september 1945, nr 1144, II, K.W. Het voorontwerp voor een Monumentenwet was
door dr. J. Kalf in september 1945 aan de Rijkscommissie gestuurd.
Brief van 9 september 1946, 165432, Afd. O.K.W. aan de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg.
Juridisch gezien gaat het hier om de schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad. Als in
het algemeen belang een maatregel wordt genomen en door die maatregel schade wordt geleden
dan moet daar een billijke schadevergoeding tegenoverstaan. In de Staatsregeling van 1789 was
al een bepaling opgenomen voor een schadevergoeding bij rechtmatige o verheidsdaad.
Vervolgens is in een aantal bijzondere wetten, zoals bijvoorbeeld de Onteigeningswet, Wet op
de Ruimtelijke Ordening en de Monumentenwet een bepaling opgenomen die de compensatie
van schade ten gevolge van de maatregel in het algemeen genomen, regelt. De jurisprudentie
heeft vervolgens een ruimere toepassing gegeven aan de nadeelcompensatie bij rechtmatige
overheidsdaad. In de Algemene wet bestuursrecht is pas een voor de overheid in het algemeen
geldende regeling getroffen.
De Raad denkt hierbij aan (Ontwerp-antwoord April 1947):
Verbodsbepalingen:
1. Het verbod het monument te beschadigen of te vernielen.
2. Verbod het monument af te breken, te verplaatsen, geheel of gedeeltelijk aan het oog te
onttrekken, in enig opzicht te wijzigen, herstellen of van bestemming te doen veranderen
ofte gebruiken op een wijze, waardoor het zou kunnen worden ontsierd of in gevaar
gebracht.
3. Verbod van vervreemding.

Vergunningstelsel: Van de bepalingen 2 en 3 moet ontheffing verleend kunnen worden.
Handhaving:
1. In strijd met deze bepalingen verrichte handelingen moeten ongedaan gemaakt kunnen
worden.

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

2. Maatregelen moeten mogelijk zijn ter voorkoming van gevaren, welke naburige percelen
voor het monument kunnen opleveren.

Gebodsbepalingen:
1. Verplichting het monument behoorlijk te onderhouden.
2. Verplichting om voor de veiligheid van het monument de nodige maatregelen te nemen.

Bij nalatigheid dienen de nodige maatregelen genomen kunnen worden, eventueel op kosten
van de eigenaar.
23. De Raad denkt aan:
Gebodsbepalingen:
1. Verplichting tot kennisgeving van het voornemen over te gaan tot sloop of wijziging van
het monument.
2. Verplichting tot inachtneming van een te stellen termijn van beraad en enige bijkomstige
termijnen.
3. Verplichting te gedogen, dat van overheidswege maatregelen worden getroffen, indien
het monument met ondergang of verval wordt bedreigd.

Verbodsbepalingen:
1. Verbod het monument te beschadigen of te vernielen.
2. Verbod het monument af te breken, te verplaatsen, geheel of gedeeltelijk aan het oog te
onttrekken, in enig opzicht te wijzigen, te herstellen of van bestemming te doen veranderen,
of te gebruiken op een wijze waardoor het zou kunnen worden ontsierd of in gevaar
gebracht:
a. zonder inachtneming van de onder 1 en 2 genoemde gebodsbepalingen;
b. na een bijzonder verbod, gegeven ingevolge de monumentenwet.

Handhavingsmaatregelen:
1. In strijd met de verbodsbepalingen verrichte handelingen moeten ongedaan gemaakt
kunnen worden.
2. Maatregelen moeten mogelijk zijn ter voorkoming van gevaren, welke naburige percelen
voor het monument kunnen opleveren.
24. Uiteindelijk worden de vragen van de minister van OKW bij brief van 19 juli 1947, nr 10, door
de Voorlopige Monumentenraad beantwoord.
25. Een ander systeem voor bescherming is gebaseerd op een definitie. Uiteindelijk de rechter
bepaalt dan of sprake is van een te beschermen monument. Deze methode van bescherming
van monumenten brengt een grotere onzekerheid voor eigenaren van bouwwerken die op grond
van de definitie beschermd zouden kunnen worden.
26. Brief van de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg en het hoofd van de
afdeling Beschrijving van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg van 7 mei 1947.
27. Deze bescherming werd gerealiseerd door:
1. gemeentelijke monumentenverordeningen;
2. de verordening van de voormalige opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, voortlevend
in het Besluit Wederopbouw F. 67;
3. ministeriële aanschrijvingen aan gemeentebesturen, waarin de plicht is opgenomen tot
kennisgeving van voorgenomen veranderingen aan monumenten;
4. naleving van contractueel aanvaarde verplichtingen tot onderhoud van architectonische
en natuurmonumenten bij subsidieverlening voor herstel of bij verlichting van lasten.
28. Mededelingen van het departement van OKW, 15 (1951), 692.
29. In dit voorontwerp wordt onder artikel 1 onder monumenten verstaan;
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1. Alle vóór tenminste dertig jaar vervaardigde zaken, waarvan het behoud van algemeen
belang wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap, hun folkloristische
waarde, of aan hen verbonden geschiedkundige herinnering;
2. terreinen, welke van algemeen belang zijn wegens daarin aanwezige overblijfselen uit
het verleden.

30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

47.
48.

De termijn van dertig jaar werd gesteld omdat de vraag of een object beschermd diende te
worden bezwaarlijk door tijdgenoten kon worden gedaan.
Bijna gelijkluidende definities zijn al voor de oorlog gehanteerd. In de oorlog werd in het
ontwerp voor een monumentenbesluit als monumenten gedefinieerd die zaken of gedeelten van
zaken, die vóór ten minste dertig jaar zijn vervaardigd, indien het behouden daarvan voor
Nederland van algemeen belang is wegens haar schoonheid, haar wetenschappelijke betekenis,
de aan haar verbonden geschiedkundige herinneringen of wel in verband met de schoonheid of
het karakter van een stads- of dorpsbeeld of van een landschap.
Dit heeft ertoe geleid dat in de gewijzigde Woningwet een aanhoudingsplicht is opgenomen
als een vergunning met betrekking tot een monument was vereist. Voorts werd geregeld dat
geen vergunning mocht worden verleend op grond van de Woningwet als de vergunning voor
het monument niet verleend was.
Brief van 29 oktober 1951.
Algemeen Handelsblad, 6 november 1951, en Nieuwe Rotterdamse Courant, 5 november 1951.
J.A.C. Tillema, Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland,
's-Gravenhage 1975, 524.
Brief van afd. OKN van 17 september 1952.
Hierop was op 17 augustus 1948 door de Rijksdienst voor het Nationaal Plan gewezen.
Nota afd. OKN, 12 juli 1951, 201279.
Nota afd. OKN, 31 juli 1951, 203394.
Nota van 19 december 1952, aan de minister OKW, gevoegd bij ontwerp voor een
monumentenwet die werd aangeboden.
Bond Heemschut, ‘Restauratie van oude stadswijken’, De Tijd, 6 augustus 1953.
Brief afdeling OKW, 30 december 1953, 378528.
Voorlopig verslag, 1956-1957, 4115, nr 4, 1.
H.C. van Eek, ‘Perikelen rond de Monumentenwet’, Bouwrecht, 1968, 369-371.
Jaarverslag Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1974, 59.
Jaarverslag Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1974, 59.
Briefen nota van de minister van WVC, L.C. Brinkman, 28 mei 1984, Handelingen van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal 1983-1984, 18399, nrs 1-2. De nota draagt de titel
‘Monumentenzorg’.
Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1987-1988, 19881, nr 12.
Besluit van 23 december 1988 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de
Monumentenwet 1988, Staatsblad 1988, 639.
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Pim Brinkman
De monumentenlijst
Van Voorloopige Lijst tot relationele databank
‘Het staat op de monumentenlijst’: iedereen weet dat een gebouw waarvan
dat wordt gezegd, wel bijzonder moet zijn en veel mensen weten ook dat
die vermelding bescherming van rijkswege impliceert. Maar niet iedereen
weet hoe die lijst is opgesteld en door wie, of hoe oud die lijst is en hoe
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg er de afgelopen decennia mee is
omgesprongen. Dit artikel schetst de geschiedenis van de
‘monumentenlijst’.

Een eerste poging tot inventarisatie van monumenten
Classificaties en tellingen lossen een probleem niet op, maar maken het wel
overzichtelijk. De neiging ertoe is dan ook algemeen. Toen medewerkers van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in het cruciale jaar 1961 uitzwermden om een
landelijk register van beschermenswaardige monumenten aan te leggen, bestond er
dan ook in dit geval al een soort voorlopige lijst. Die heette zelfs Voorloopige Lijst.
De basis hiervan was gelegd in 1903. Er was toen al bijna een generatie verstreken
sinds de oerknal van de nationale monumentenzorg: De Stuers' Gidsartikel van 1873.
Er mag dus om dezelfde reden aangenomen worden dat ook de Voorloopige Lijst
voorlopers had.
Dankzij de acribie van J.A.C. Tillema vernemen wij zelfs de vroegste geluiden,
zoals de oproep van de egyptoloog C. Leemans uit 1859, gericht aan de Letterkundige
Afdeeling van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Onder meer spreekt
hij de wens uit om: ‘een plan te beramen om (...) de nog bestaande overblijfselen der
oud-vaderlandsche kunst op te sporen en voor een geheelen ondergang te bewaren.’
Een inventarisatie dus met als doel het behoud van deze ‘overblijfselen’. Voor het
vervolg is het goed te onthouden, dat hier onder ‘voorwerpen’ zowel gebouwde als
roerende zaken werden verstaan. Laten wij zien wat van de oproep terechtkwam.
Het begin verliep in een vloeiende bestuurlijke stijl: de oproep aan de Letterkundige
Afdeeling werd door de Akademie overgenomen: in 1860 werd een vierhoofdige
commissie benoemd, onder wie de initiatiefnemer dr. Leemans. Praktische vraag
was natuurlijk hoe dit viertal de vele duizenden monumenten, verspreid over een
land met een toen nog zeer beperkte infrastructuur, zou gaan opsporen. Een
grootscheepse landelijke inspectieronde is door de commissie vermoedelijk zelfs
niet overwogen - ook in onze tijd is zo'n actie zeker geen sinecure. In plaats daarvan
kwam er een rondschrijven waarin zij: ‘de welwillende tusschenkomst inriep van
eenige hooggeplaatste autoriteiten, commissiën, maatschappijen en genootschappen;
en voor welks inhoud zij in eenige der meest gelezen tijdschriften eene plaatsing
zocht.’
In de brief wordt de op te sporen bouwkunst omschreven als: ‘Bouwkunst, zoo
openbare gebouwen en gedenkteekenen, als bijzondere woningen of gedeelten van
gebouwen.’
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Men verbaast zich erover dat zo'n passieve werkwijze werd gekozen, die bovendien
een objectieve afweging uitsloot. Maar er viel weinig te kiezen. Het resultaat was er
dan ook naar. De inventarisatie leverde een bedroevende lijst op van uiteenlopende
curiosa waaronder een ‘ivoren doos uit Ceylon’ en een ‘schandpaal’, en dat laatste
was niet ironisch bedoeld.1.
Toch mag deze eerste poging - voor zover wij kunnen nagaan - om een landelijk
beeld van de monumenten te krijgen, geen fiasco worden genoemd.
Door de wat zielige jaarverslagen van de commissie, die zo bitter weinig resultaten
te zien gaven en integendeel steeds weer nieuwe gevallen van sloop noteerden, werd
immers geleidelijk het besef verscherpt dat dwingender maatregelen waren vereist
en wel van overheidswege. De rol van de commissie was daarmee uitgespeeld: zij
trad in 1873 af, moegestreden en teleurgesteld. Begrijpelijkerwijs uitte minister
Thorbecke bedenkingen tegen de oprichting van een nieuw, soortgelijk lichaam.
Maar zijn typerend
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1 De sloop van Kleine Poot 9 in Deventer in volle gang. Foto RDMZ, 1911. Het was ter bestrijding
van dit soort misstappen dat onder andere de uitgave van de Voorloopige Lijst werd gestart.

betoog om van verdere overheidsbemoeienis af te zien werd niet gevolgd, daarvoor
had de commissie een te alarmerend beeld geschetst. En al is alleen daardoor de
Akademiecommissie vanuit historisch oogpunt toch geslaagd, van de opsporing laat staan van een landelijke inventarisatie - was hoegenaamd niets terechtgekomen.

‘Tweehonderd objecten van monumenteelen aard’
Victor de Stuers heeft zich beslist gespiegeld aan de strijdbare literaire beweging
van de tachtigers, waarbij trouwens zijn enigszins contrair temperament aansloot.
Zijn lijvige artikel ‘Holland op zijn smalst’2. werd, kenmerkend genoeg, in De Gids
gepubliceerd en kent dezelfde heftige toon waarmee Van Deyssel c.s. de Jan Saliegeest
aan de kaak stelden. Het bleek de juiste toon. Ongetwijfeld als rechtstreeks gevolg
van De Stuers' aanklacht werd in 1874 een College van Rijksadviseurs voor de
Monumenten van Geschiedenis en Kunst ingesteld. De kunst, althans het behoud
van het patrimonium, was regeringszaak geworden.3.
De in onze ogen enorm brede lastgeving aan het College van Rijksadviseurs
impliceerde het gehele gebied van cultuurbehoud. Andermaal werd tot een
systematische inventarisatie van het erfgoed besloten. Deze betrof echter alleen
roerende zaken; het college hoefde geen bouwkunst op te sporen! In de verslagen
van het college staan dan ook slechts lijsten van roerend cultuurgoed. Die handelwijze
is, gelet op de teleurstellingen van haar directe voorganger, de Akademiecommissie,
wel begrijpelijk.
Leemans, die met De Stuers, de architect P.J.H. Cuypers en anderen tot het college
toetrad, kon zijn bittere ervaringen met de inventarisatie van bouwkunst uit de eerste
hand vertellen. Wel was het college geïnteresseerd in de praktische monumentenzorg:
waar historische gebouwen in hun bestaan werden bedreigd, moest worden ingegrepen.
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hierin doortastender dan de
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Akademiecommissie. Aanvankelijk zag het daar niet naar uit, want opnieuw werd
een circulaire verzonden. Maar de toon was behalve zakelijker ook minder defensief,
integendeel zelfs: provinciale, gemeentelijke en kerkelijke besturen werden gewezen
op het ‘groot gewigt hunner taak’ en onomwonden verzocht mededeling te doen ‘van
alle feiten, waarvan de wetenschap voor de zaak onzer geschieden oudheidkundige
monumenten belangrijk kan zijn’ en die feiten werden ook nader gepreciseerd. De
verlangde mededelingen betroffen, zoals gezegd, geen kunsthistorische inventarisatie,
maar gevallen waarin monumentale gebouwen in hun bestaan werden bedreigd. Wel
degelijk werden ook beschrijvingen gemaakt, maar niet met een complete
inventarisatie als oogmerk. Groot verschil met de Akademieperiode was verder de
benoeming van niet minder dan 54 correspondenten en twee tekenaars, zodat ook
zelf initiatief kon worden genomen.
Bijna onvermijdelijk leidde deze structurele overheidsbemoeienis al na één jaar in 1875 - tot een afzonderlijke departementale afdeling Kunsten en Wetenschappen
(bij Binnenlandse Zaken), uiteraard geleid door de energieke De Stuers. Deze handelde
effectief maar dominant en solistisch. Men voorvoelt al de ondergang van het college
dat in 1879 definitief bezweek. De onvermijdelijke verwijten tussen departement en
college, waarvan de achtergronden buiten dit bestek vallen, zijn voor het onderwerp
in zoverre interessant omdat enige verweerschriften de wapenfeiten vermelden. Zo
beantwoordde het inmiddels verbitterde college de aantijging van de minister dat
‘zeer zeker overal monumenten opgespoord zijn, doch dat deze grootendeels
bestonden in kerkgebouwen en poorten’, met een opsomming van de beschreven
gebouwen: ‘de kommissie [het College van Rijksadviseurs] heeft buitendien
onderzocht, in teekening gebracht, opgemeten of beschreven ongeveer 40 raadhuizen,
15 andere openbare gebouwen, evenveel torens, een tiental weeshuisjes of hofjes,
evenveel kasteelen of burchten, 3 bruggen, ongeveer 100 huizen aan partikulieren
toebehoorende; daarbij mag gerekend worden een 15-tal muurschilderingen, tesamen
een geheel vormende van 200 objecten van monumenteelen aard (...).’
Het College had in plaats van deze toch wat schrale oogst misschien beter kunnen
wijzen op de kwaliteit van de omschrijvingen, die gunstig afstaken bij
inventarisatiepogingen elders, zoals in Noord Holland.4. Bovendien had het de minister
kunnen herinneren aan zijn opdracht die geen opsporing maar advisering inzake
bescherming betrof. Het verweer was overigens de zwanenzang want de minister
hief het College van Rijksadviseurs nog datzelfde jaar op.

‘Een zeer beknopt gehouden inventaris’
In 1901, het jaar waarin De Stuers zijn departementale functie inruilde voor het
lidmaatschap van de Tweede Kamer, werd op een vergadering van de toen nog
piepjonge Nederlandsche Oudheidkundige Bond (NOB) geconstateerd dat het nog
altijd ontbrak aan een inventarisatie van monumenten. En dus: ‘Voor alles is thans
nodig een beschrijving van wat nog behouden is. De hierover te verwachten verslagen
en de ervaringen hierbij op te doen, zullen er vanzelf toe leiden, dat de
noodzakelijkheid van speciale beschermende bepalingen in steeds ruimeren kring
zal doordringen.’5.
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Hoewel helemaal niets vanzelf zou gaan, waarvan dit jubileumboek moge getuigen,
was duidelijk dat, indien men wilde beschermen, allereerst moest worden
geïnventariseerd. Men bedenke dat een landelijk overzicht van het gebouwde erfgoed
nog geheel ontbrak en daarmee ook het handvat voor evenwichtige beschermende
maatregelen. In het fin-de-siècle was er dan ook menige oproep tot een systematische
aanpak, mede geïnspireerd door veel vroegere Franse en vooral Duitse voorbeelden,
waarop hier niet verder wordt ingegaan.
De wens tot inventarisatie van de NOB werd overgenomen door minister Abraham
Kuyper. Bij Koninklijk Besluit van 7 juli 1903 werd daartoe een rijkscommissie in
het leven geroepen. De voormalige Rijksadviseur Cuypers werd voorzitter en
natuurlijk schoof ook De Stuers weer aan: de kern van het College van Rijksadviseurs
leek hersteld, maar wel op een hoger echelon en met meer bevoegdheden, zoals vrije
toegang tot alle overheidsgebouwen.
Voor de inventarisatie-gedachte was de naam van de nieuwe commissie
veelbelovend: Rijkscommissie tot het opmaken van een inventaris en eene beschrijving
van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, een naamgeving
waarin de opdracht besloten ligt. Ook de Rijkscommissie erkende het nut van: ‘de
samenstelling van een (...) zeer beknopt gehouden inventaris, die de monumenten
alleen aanwijst (...). Een dergelijke inventaris, die in enkele jaren gereed moet zijn,
heeft (...) reeds de waarde van een goeden gids, maar biedt bovendien het groote
voordeel, dat hij het voor ieder mogelijk maakt zonder moeite na te gaan welke
gebouwen of voorwerpen in een bepaalde plaats belangstelling verdienen [en aldus]
het voorwendsel van onwetendheid ontneemt.’6.
Naast deze ‘zeer beknopte inventaris’ werd - alweer volgens het concept van de
NOB - een uitvoeriger en van illustraties voorziene publicatiereeks voorgenomen,
die als Geïllustreerde Beschrijving tot op
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de dag van vandaag bestaat en nog steeds groeit.
Alle commissieleden gingen, min of meer provinciegewijs, met de inventarisatie
aan de slag. Uitgangspunt waren de ‘Regelen voor het opmaken van den Inventaris’
met een dertiental specifieke omschrijvingen: alleen gebouwen van voor 1850 werden
opgenomen (overigens een jaartal dat pas betrekkelijk recent naar 1940 is
opgeschoven), de categorieën monumenten en de volgorde van vermelding in de
inventaris werden vastgesteld en verder kwamen er nauwkeurige aanwijzingen voor
een correcte invulling van de inventarisatieformulieren, voor plaats- en
liggingsaanduidingen, opgaven van latere restauraties en een procedure voor verdere
verwerking van deze lijsten.7.
De jaarverslagen geven een summiere weergave van de werkzaamheden aan de
Voorloopige Inventaris, scherp onderscheiden van de beschermingsgerichte
activiteiten die, traditiegetrouw, het leeuwendeel van de aandacht opeisten.
Toen in 1908 het eerste deel werd gepubliceerd (provincie Utrecht) kreeg dit - en
de navolgende publicaties - de naam Voorloopige Lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
De voortgang was gestaag maar wel erg traag: de commissieleden waren immers
- zoals trouwens al hun voorgangers - onbezoldigde liefhebbers met drukke banen,
die in de commissieverslagen niet zelden verontschuldigd werden wegens
‘buitengewone tijdsomstandigheden’. Bovendien bleef ondanks de expliciete
inventariserende taak, de focus toch gericht op de praktische monumentenzorg. Dit
kan worden verklaard uit de historisch gegroeide rol van Akademiecommissie en
Rijksadviseurs, nog eens versterkt door het departementale eenmansbedrijf van de
De Stuers dat nauwe banden onderhield met de praktiserende architect Cuypers; een
gang van zaken overigens die tegenwoordig wel vragen zou oproepen.8. Dat de praktijk
heviger trok dan inventarisering ligt voor de hand: men inventariseert ook geen
brandend huis. En veel branden werden in die jaren door de Rijkscommissie geblust.
De Lijst werd echter op een te lange baan geschoven. Maar de behoefte aan
inventarisatie was dwingend en - gelet op de opdracht aan de Rijkscommissie - ook
afdwingbaar. In 1918 concludeerde een commissie van onderzoek, aangevoerd door
C. Hofstede de Groot, die al eerder de trom had geroerd over de trage voortgang, dat
de leden van de Rijkscommissie moesten worden aangevuld met bezoldigde
kunsthistorisch geschoolde krachten met een aparte taakopdracht voor beschrijving
en inventarisatie. Voor het eerst doemt de contour op van de latere Rijksdienst.

Praktijk versus wetenschap
De vernieuwde Rijkscommissie kreeg inmiddels ambtelijke ondersteuning van een
Rijksbureau onder leiding van de vroegere secretaris van de ‘oude’ Rijkscommissie,
Jan Kalf. De Rijkscommissie - onder het kortstondige voorzitterschap van de
inmiddels 91-jarige Cuypers - richtte een afdeling op ‘voor Behoud en Herstelling’.
Het enigszins hachelijk besluit werd genomen de inventariseringstaken op te dragen
aan een afzonderlijke afdeling ‘voor het inventariseren en beschrijven’, die werd
samengesteld uit een aantal kenners bij uitstek.9. Voor het eerst had de
wetenschappelijke tak van de monumentenzorg zich een aparte positie verworven.

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

Die leidde echter bijna tot haar ondergang. De commissieverslagen getuigen van
aanhoudende irritaties tussen beide afdelingen A (de beschrijvers) en B (de
praktijkmensen van ‘behoud en herstelling’) die, hoewel opererend vanuit dezelfde
doelstelling, nu eenmaal verschillende taken hadden. Tot op heden kent de
professionele monumentenzorg het spanningsveld tussen ‘kennis’ en praktische
uitvoering. Die moeten samengaan. Echter niet in elkaars verlengde - een bekende
denkfout - maar parallel, met eigen taken en verantwoordelijkheden waarbij steeds
incidenteel en vanuit de eigen verantwoordelijkheid dwarsverbanden worden gelegd.
Pas dan wordt het latente conflict hanteerbaar.10. Maar in de jaren twintig bestond dit
besef niet en de praktische zorg was nu eenmaal het raison d'être van het Rijksbureau.
Directeur Kalf was er duidelijk over: ‘Deze heeren [de beschrijvers van “A”], die
gewoon zijn alles meer uit een wetenschappelijk oogpunt te bezien, zijn anders
ingesteld dan wij, die meer menschen zijn van de praktijk.’11.
Uiteindelijk bezweek ‘ Afdeeling A’ onder de druk. In 1925, zeven jaar dus na de
oprichting, opperde de minister het voornemen de afdeling op te heffen en zelfs de
beschrijvers zelf leken daar wel oren naar te hebben. Dit ondanks het feit dat het
einde van de tunnel in zicht was: de lijst was in 1908 gestart met Utrecht; het laatste
deel, Groningen, zou verschijnen in 1933. Daarmee was toch een prestatie geleverd
die het grootste respect afdwingt en ook toen werd daar niet gering over gedacht.
Maar wat, zo redeneerde men, zou er in de toekomst nog terechtkomen van de
Geïllustreerde Beschrijving, gezien de druk uit de praktische hoek? Dat juk moest
voor eens en altijd worden weggenomen! Kenmerkend is dan ook het pleidooi van
de beschrijvers voor een apart bureau voor de Monumentenbeschrijving. Deze fatale
afsplitsing kwam er niet, zij het vermoedelijk vooral door overheidsbezuinigingen
in de crisistijd. Veranderingen kwamen er wel. De beschrijvingstaak werd
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een rechtstreekse verantwoordelijkheid van een in 1933 andermaal vernieuwde
Rijkscommissie.
‘Afdeeling A’ had met de afronding van de Lijst een herculische arbeid verricht
maar de wetenschap was wat op de achtergrond geraakt. De volgende 25 jaren zullen
een omgekeerd beeld laten zien.

Hoe voorlopig is de Voorloopige Lijst?
In de crisisjaren en de oorlogstijd werd er niet geïnventariseerd; sinds 1933 was er
bovendien de Voorloopige Lijst en die voldeed boven verwachting: in letterlijke zin.
De ontstellende verwoestingen bij de Duitse inval leidden tot een wettelijk Besluit
betreffende de Wederopbouw, dat al enkele dagen na de capitulatie in mei 1940 door
de opperbevelhebber Generaal Winkelman werd getekend. Artikel 4 van het Besluit
verbood sloop of verandering van ‘gebouwen die als monument zijn aangemerkt’.12.
Haast was geboden omdat in tijden van puinruimen en wederopbouw de
historisch-culturele factor niet zwaar woog. De inventaris van ‘monumenten,’ was
gauw gevonden: de Voorloopige Lijst. Noodgedwongen kreeg deze daarmee een
juridische status die de opstellers nooit voorzien of nagestreefd hadden.
Na de oorlog leek het er even op dat de al in 1925 voorgestelde loskoppeling van de
inventarisatie en de praktische monumentenzorg alsnog zou worden gerealiseerd:
een sinds 1946 onder het ministerie van OKW ressorterende Voorlopige
Monumentenraad beschikte namelijk over twee afzonderlijke Rijkscommissies (II
en IV) voor respectievelijk Monumentenzorg en Monumentenbeschrijving.
Ter ondersteuning van beide commissies - uit de onhandige positionering van de
inventariserende taak van het Rijksbureau was lering getrokken - werd in 1947 de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgericht, waaraan al het praktische werk
werd gedelegeerd. De gedachte was dat aldus gerichter op resultaat kon worden
gekoerst en dat bleek juist. Bijna een eeuw was verstreken na de eerste oproep aan
de Akademie van Wetenschappen voor overheidszorg voor monumenten, voordat
die in 1947 met de oprichting van de Rijksdienst professioneel werd ingericht en
uitgerust. De helft van een zelfde periode verstreek vervolgens vooraleer de these
van mr.J. Frederiks om monumenten ook wettelijk te beschermen, een
monumentenwet opleverde: de vaderlandse monumentenzorg verrees niet uit flitsend
beleid.
Voor de Geïllustreerde Beschrijving werd, met nieuw elan, de traditionele
vooroorlogse draad weer opgepakt. De inventarisatie bleef onderbelicht.
Natuurlijk was de taaie kost van de systematische inventarisatie minder
aantrekkelijk dan de verfijnde kunsthistorische cuisine, maar dat is niet de hele
verklaring. Er was een Voorloopige Lijst en kennelijk voldeed die. Bovendien hadden
de beschrijvers het erg druk omdat zij óók werden geacht de praktijkmensen te
adviseren. De noodzaak daarvan werd door de beschrijvers onderkend: ‘de therapie
van het monument [kan niet] opgebouwd worden zonder de kennis omtrent vroegere
bestemming, tijd en omstandigheden van ontstaan en verwantschap met andere
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monumenten in de omgeving,’13. kortom, zonder het werk van de beschrijvers. Maar
het wetenschappelijk werk werd erdoor belemmerd.
De Voorloopige Lijst werd behalve als een wetenschappelijke inventarisatie, ook
gehanteerd als oormerk voor monumenten die behouden moesten worden.
Bijvoorbeeld voor gemeenten leverde het een nuttig, zij het een volstrekt niet bindend,
criterium bij het afgeven van (ver)bouwvergunningen. Het is om die reden, dat
gemeenten in een later stadium vaak enthousiast bijdroegen aan de wettelijke
monumentenregistratie.

‘Ingevolge deze wet vastgestelde registers’
De wet - feitelijk: noodwet - van Winkelman verschafte de bescherming van
monumenten een wettelijke grondslag door gebruik te maken van de Voorloopige
Lijst. Wat betekende dat voor de status van de daarin opgenomen monumenten? Viel
alles wat daarin niet opgenomen was buiten de bescherming en omgekeerd? Met dat
oogmerk was de Lijst niet opgesteld. Niet alleen waren de vroegere inventarisaties
veel beknopter dan de latere maar ook waren de opsommingen toch wat willekeurig
want afhankelijk van de methodiek, de kennis en de voorkeuren van de opstellers.
Zo kwamen in Groningen alle molens op de Lijst, waarvan in andere provincies geen
sprake was. En al waren er voorbeelden van indrukwekkende inspecties te velde,
men kende ook het verhaal van een senior-beschrijver die menig kerkinterieur niet
persoonlijk bekeek maar zich, gezeten in zijn paardenkoets, door een naar buiten
gestuurde assistent liet informeren. Kortom, de Voorloopige Lijst vormde een
twijfelachtig fundament. Dit euvel werd door de Rijksdienst onderkend. De Lijst
werd dan ook eerder gehanteerd als inspiratiebron dan als wettelijk kader. Met name
vanaf 1950, toen de Tijdelijke Wet Monumentenzorg werd ingevoerd, werden gevallen
van bescherming en subsidie per geval op hun eigen merites onderzocht. Wat
betekende de Lijst dan nog? Inderdaad weinig. R. Hotke, hoofddirecteur van de
Rijksdienst, waarschuwde dan ook terecht dat: ‘de waarde van het pand uit een
oogpunt van monumentenzorg [bepalend is voor] het subsidiebeleid
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2 De monumentenregistratie in volle gang: te midden van de overbekende fotoborden stellen v.l.n.r.
C.A. van Swigchem, A. Bicker Caarten en C.J.A.C. Peelers de notulen op van de
Rijkscommissievergadering van 19 februari 1962. In deze vergadering werd de monumentenregistratie
van 's-Hertogenbosch behandeld. De notulen, hoofdzakelijk bestaand uit de adressen van de panden
die de Rijkscommissie toegevoegd dan wel afgevoerd had, werden gewoonlijk enige dagen na de
vergadering uitgewerkt aan de hand van de gebruikte fotoborden. Foto RDMZ.

en niet het al dan niet voorkomen in de Voorloopige Lijst.’14.
Nu kon men zich vervolgens afvragen hoe dat ‘oogpunt van monumentenzorg’ er
dan wel uitzag, ergo, wat maatgevend was voor de belemmering van het
eigendomsrecht (want dat is de feitelijke betekenis van de wettelijke bescherming
van een monument) en hoe subsidiëring werd vastgesteld. Juist in Hotkes opmerking
proeft men de noodzaak voor criteria en begrenzing, kortom voor een wettelijk
register van monumenten. In de Monumentenwet van 1961 werd hieraan tegemoet
gekomen: er werd een Register van beschermde monumenten in het vooruitzicht
gesteld waarbij geregistreerde ‘Rijks’ monumenten op wettelijke bescherming konden
rekenen. De vraag welke criteria gehanteerd zouden worden, is slechts op het eerste
gezicht boeiend. Het is duidelijk dat een algemene formule betreffende ‘monumentale
waarde’ de grootste gemene deler moet bevatten en dus nooit scherp kan worden
begrensd. Artikel 1 van de Monumentenwet van 1961 - en ook die van 1988 - biedt
inderdaad nogal wat ruimte voor de definitie van ‘rijksmonument’. De uiteindelijke
inventarisatie zou behalve een administratieve exercitie, ook een sensibel inhoudelijk
proces zijn.
Andere vragen waren op welke termijn en door wie het register zou worden
samengesteld. In de wet was met een breed gebaar een register beloofd binnen vijf
jaar. Wie bekend was met de voorgeschiedenis van de inventarisatie van monumenten,
zal een rilling niet hebben kunnen onderdrukken. Ten slotte de uitvoering. De
beschrijvers van de Rijksdienst moeten de bui hebben zien aankomen: onherroepelijk
zou hun werk andermaal worden doorkruist door de ‘praktische monumentenzorg’.
Want wie anders dan zij zouden het in de Monumentenwet beloofde register moeten
maken? Weliswaar bestonden ook elders kennis en bekwaamheid; denk aan de vele
oudheiden heemkundige genootschappen. Maar gezien de ervaringen met de
Voorloopige Lijst en de tijdsdruk - vijf jaar! - was de inzet van liefhebbers uitgesloten.
Op de universiteiten, met overigens kleine kunsthistorische afdelingen, werd
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bouwkunst werkelijk als Kunst gedoceerd en als de Nederlandse architectuur al aan
bod kwam, gebeurde dit vanuit die optiek.
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3 Voorbeeld van een registerblad van vóór de automatisering: het registerblad van Damrak 23 te
Amsterdam. De vele aantekeningen, doorhalingen en verwijzingen bij de gegevens van de eigenaar
onder aan het blad bemoeilijken de raadpleging. De eigenlijke omschrijving van het monument bestaat
uit slechts één korte zin.

Maar het beoogde register vroeg behalve om kunsthistorische stijlenkennis ook
en met name om een visie, een bredere blik op historische, architectonische en
stedenbouwkundige ontwikkelingen.
Inderdaad kregen de beschrijvers van de Rijksdienst de opdracht de nieuwe Lijst
vanuit die optiek samen te stellen. Opvallend is, dat duidelijke richtlijnen ontbraken:
men moest zich tevredenstellen met de betrekkelijk vage criteria van de
Monumentenwet. Bij de gebiedsgewijze verdeling van het werk werd rekening
gehouden met persoonlijke kennis, ervaring en voorkeur.
Ondanks de tijdsdruk werd bij inventarisatie en selectie niet over één nacht ijs
gegaan. Achtergrondinformatie werd veelal verkregen uit wat tegenwoordig
desk-research genoemd wordt; de topografische bibliotheek van de Rijksdienst was
ook toen al een zeldzaam rijke bron. Informatie werd langs vele wegen gewonnen:
via provinciale monumentencommissies, plaatselijke historische verenigingen,
gemeente-archivarissen, amateurhistorici etcetera. Maar hoofdbestanddeel van het

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

werk was de inspectie ter plaatse. Op stafkaarten en stadsplattegronden werden routes
uitgestippeld waarna letterlijk iedere straat binnen het betreffende gebied werd
geïnspecteerd: in de bebouwde kom te voet, in de buitengebieden
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4 Damrak 23 te Amsterdam: het smalle pand met halsgevel. Foto Publieke Werken gemeente
Amsterdam, circa 1960.

per auto. Wie (nog) niet kon autorijden, werd per dienstauto vervoerd door de heer
Van Pernis, die zich op kantoor wel bijna thuis moet hebben gevoeld omdat behalve
zijn schoonzoon ook zijn dochter bij de Rijksdienst werkzaam was - de laatste
trouwens tot op heden. Van de ‘inspecties per dienstauto’ gaat het verhaal dat wanneer
de beschrijver in het voorbijgaan een potentieel monument ontwaarde en de heer
Van Pernis verzocht te stoppen, deze daarop zo prompt placht te reageren, dat
gevreesd moet worden dat een aantal monumenten niet op de lijst is terechtgekomen
terwille van de verkeersveiligheid.
Er werd hard gewerkt. De beschrijvers vergaten het bestaan van kantooruren en
dikwijls werd in hotelletjes ter plaatse overnacht. Op de Rijksdienst werden de
resultaten onderling vergeleken. Er werd uitgebreid gepalaverd in de zogenoemde
‘beschrijversvergaderingen’, die werden geleid door C.A. van Swigchem, en aldus
bouwden de beschrijvers geleidelijk een min of meer coherent, gemeenschappelijk
referentiekader op.15.
Onvermijdelijk waren interieurs het stiefkindje van de inventarisatie: er werd
alleen geïnspecteerd als dat zonder veel complicaties mogelijk was. Belangrijke
authentieke kappen, houtskeletten of interieuronderdelen in uitwendig niet
opmerkelijke (want later ver
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bouwde)panden bleven vaak onopgemerkt. Het fenomeen ‘interieur’ zou bij de
monumentenzorg nog decennia lang onderbelicht blijven.
Gewoonlijk werd door gemeenten positief gereageerd op de inspecties. Er waren
gemeenten waar een trotse burgemeester de beschrijver persoonlijk rondleidde en
ambtelijke ondersteuning bood. Maar er waren ook andere ervaringen. Hoofddirecteur
Hotke van de Rijksdienst, die hoogstpersoonlijk aan de activiteiten deelnam met de
inventarisatie van ‘zijn’ Den Haag, stuitte op weerstand omdat potentiële monumenten
soms uitbreidingsplannen in de weg stonden; en dat gold niet alleen voor de residentie.
De beschrijver van Noord-Brabant werd in 's-Hertogenbosch praktisch persona non
grata verklaard en zag zich de toegang tot het gemeentearchief ontzegd. In Kollum
nam de burgemeester aandachtig nota van de voorgenomen bescherming van een
pastorie en liet het gebouw vervolgens als de bliksem slopen - zonder waarschuwing
vooraf. Behalve door incidentele berichtgeving in de plaatselijke krant merkte de
eigenaar doorgaans weinig van de registraties, tot de wettelijke kennisgeving op de
mat viel. Maar ook hier waren uitzonderingen. Het was niet zelden vanuit
georganiseerde agrarische belangenverenigingen zoals het Groningse ‘Groen Front’,
dat de ontwerplijsten a priori werden aangevochten. Meetings werden georganiseerd
om de plaatselijke bevolking gerust te stellen, wat niet altijd lukte. Een toornige boer
in de gemeente Steenderen dreigde een kunsthistoricus, die er rond voor uitkwam
dat hij voor de monumentenzorg werkte en toestemming vroeg om ook de achterzijde
van de boerderij te bekijken, met het loslaten van de stier als hij zich op het erf zou
wagen. Er was ook de beschrijver wiens aandacht voor een pand in de Amsterdamse
rosse buurt werd misverstaan en die werd uitgenodigd nu eindelijk eens binnen te
komen.
Gestaag groeiden de ontwerplijsten. En deze luidden een tweede activiteit in: alle
geselecteerde gebouwen moesten worden gefotografeerd. Fotografie van monumenten
is een specialisme: er bestond al jaren een professionele fotografische afdeling binnen
de Rijksdienst.
Niet zelden werd de fotograaf vergezeld door de beschrijver die aanwijzingen gaf
bij het maken van de opnamen, zodat de beschrijvers hun route vaak tweemaal
aflegden. Deze parallelle activiteit van nauwelijks mindere omvang dan de
inventarisatie zelf, leverde een enorme uitbreiding op van het fotoarchief, dat een
belangrijke kern is van het beeldarchief van de Rijksdienst.
Uit die berg informatie sorteerde de beschrijver het ruwe materiaal per gemeente
tot een ontwerplijst en liet daar vaak een inleiding aan voorafgaan waarin een korte
historische, architectuurhistorische en stedenbouwkundige schets werd gegeven.
Ongeveer maandelijks werden die ontwerplijsten besproken met de Subcommissie
voor de Monumentenzorg en voor de Monumentenbeschrijving van de
Monumentenraad. In deze zogenoemde Registratiecommissie waren personen uit
zowel de afdelingen II als IV van de raad vertegenwoordigd.16. De beschrijvers van
de Rijksdienst motiveerden dan hun voorstellen aan de hand van grote prikborden
waarop tientallen foto's waren gehecht; het waren urenlange beraadslagingen en vaak
tot laat in de avond, soms onderbroken door een gemeenschappelijke maaltijd. De
beschrijvers die ik sprak, kijken met genoegen terug op die toch historische avonden,
waarop de officiële monumentenlijst gestaag vorm kreeg.
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Nadat de lijst voorlopig was vastgesteld, stuurde de Monumentenraad die naar het
ministerie, van waaruit ze aan de betrokken provincies en gemeenten werden gestuurd.
Aan de eigenaar van het geoormerkte monument werd aanvankelijk niets gevraagd,
zodat bij ongewenste aanwijzing slechts het paardenmiddel van een Kroonberoep
openstond. Deze misstand werd door de Monumentenraad geconstateerd, waarna de
procedure werd veranderd en ook eigenaars tijdig in kennis werden gesteld.17.
Commentaar en aanvullende voorstellen van provincie en gemeenten werden in een
zogenoemde ‘tweede ronde’ van de Registratiecommissie bezien. Andermaal werden
dan de foto's opgeprikt en gingen beschrijvers en Registratiecommissie rond de tafel.
Soms leidde die ronde tot een reductie van het oorspronkelijk aantal; minder vaak
leest men over een toename.18. Pas na de ‘tweede ronde’ volgde de wettelijke
bescherming van het monument ingevolge artikel 9 van de Monumentenwet; de
beschikking werd nog helemaal ten departemente verzorgd.
In 1965 voorspelde de Monumentenraad dat zo'n 40.000 monumenten voor
bescherming in aanmerking zouden komen; dat bleek een goede schatting. De
bouwkunst van ná 1850 werd, enkele uitzonderingen daargelaten, niet meegerekend.
Gemeend werd dat die categorie toch wel ‘niet meer dan enkele honderden’ objecten
zou bevatten.19. Wel in aanmerking kwamen bijzondere zaken zoals orgels, bijzondere
interieurs en muurschilderingen die, als men ze tegenkwam, in de registratieprocedure
werden meegenomen; een systematische inventarisatie werd echter niet ondernomen
en zou binnen dat bestek trouwens ook volstrekt onmogelijk zijn geweest. En wanneer
bijvoorbeeld een beschermenswaardig orgel in een niet-monumentaal gebouw stond,
werd dat gebouw op de Lijst geplaatst ‘vanwege’ het orgel.
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Behalve monumentale objecten en ensembles, werden ook monumentale stads- en
dorpsgezichten voor bescherming op de Lijst voorgedragen.

Beschermenswaardige gezichten
De term ‘gezicht’ - ter onderscheid van het object - vindt misschien haar oorsprong
in het begrip ‘ensemblewaarde’ dat in het begin van de twintigste eeuw in het kader
van de Woningwet werd gehanteerd. Pas in het begin van de jaren zeventig is sprake
van: ‘stedebouwkundige inventarisaties naar de historische waarde van het stads- en
dorpsgezicht en voorts in verband met de stadsvernieuwing,’20. waarbij het criterium
lag bij de in artikel 20 van de Monumentenwet vereiste onderlinge historische
samenhang van de objecten binnen het beschermenswaardige gezicht. In 1976 werd
het programma voor de aanwijzing van stads- en dorpsgezichten herzien, men mag
zeggen geprofessionaliseerd, toen men steeds meer rekening ging houden met de
samenhang met andere bestuurs- en beleidsterreinen.
Maar in die pioniersperiode was het nog anders. Anders dan bij de monumentale
objecten, waar vanuit het verleden een weliswaar moeizame maar toch rijke traditie
van inventarisatie bestond, betrad men hier een vrijwel terra incognita. De afdeling
Stedenbouw van de Rijksdienst - waarvan ik binnen dit bestek slechts inga op de
registratiepraktijk naar aanleiding van de Monumentenwet - bestond aanvankelijk
uit Ir. J.C. Visser maar werd met een tweede man versterkt toen N. Heyligenberg
een kennismakingspraatje met directeur Hotke verliet met een benoeming voor
stedenbouwkundige op zak. Zo ging dat nog in de jaren zestig. Het tweemanschap
maakte verkenningen door raadpleging van de topografische kaart. En dan bezochten
ze de geselecteerde gebieden per auto. Ook kon gesteund worden op het met een
sterk esthetisch gevoel geschraagde vakmanschap van J. Stapper. Deze medewerker
van het eerste uur opereerde als adviserend architect en bouwkundige van de
Rijksdienst bij tal van projecten. Ook had hij zich beziggehouden met
inventariseringswerkzaamheden naar aanleiding van de oorlogsschade. Juist in die
hoedanigheid had hij een zekere stedenbouwkundige expertise ontwikkeld, gebaseerd
op zijn persoonlijke esthetische opvattingen. Opmerkelijk was zijn initiatief om
historische stads- en dorpskernen pandsgewijs te onderzoeken op hun onderlinge
samenhang en authenticiteit - een niet zo gemakkelijk begrip - en deze in te kleuren
op de kadastrale kaart. Ook deze zogenoemde Stapperkaarten werden door de
stedenbouwkundigen Visser en Heyligenberg gebruikt bij hun inventarisaties. Op
kaarten werden de beschermenswaardige gezichten omlijnd en tekstueel beschreven.
Vervolgens werden zij - na bespreking en goedkeuring op de Rijksdienst - voorgelegd
aan de Commissie De Cler,21. de pendant van de Registratiecommissie ten aanzien
van gebiedsbescherming. Ook bij deze bescherming was het uiteindelijk de
Monumentenraad die het plan accordeerde waarna het in procedure werd genomen,
de kennisgevingen werden verzonden, enzovoort; de werkwijze was wat omslachtiger
maar alleszins vergelijkbaar met de registratie van objecten.
Ook de bekroning ervan: de wettelijke bescherming, verliep wat moeizamer. Veel
voorstellen werden afgewezen en aanvankelijk werd niet meer dan een twintigtal
gezichten geregistreerd. Inderdaad zou de status van ‘beschermd stadsgezicht’ de
mogelijkheden van nieuwbouw, renovatie, doorbraken en dergelijke wel drastisch
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beperken, temeer daar hieraan voor de gemeente de wettelijke verplichting was
gekoppeld om in het bestemmingsplan planologische maatregelen te treffen. Die
tweede, beslissende bestuurlijke stap werd in lang niet alle gevallen genomen en
daaruit vloeiden niet zelden beschermingsconflicten voort.
De stedenbouwkundigen waren voor hun registratietaak ‘vrijgemaakt’; de situatie
voor de beschrijvers was anders. Hoezeer de werkzaamheden drukten op het
wetenschappelijk werk van die functionarissen blijkt wel uit de opvallende leemte
in de productie van de Geïllustreerde Beschrijvingen. Al in het eerste verslag van
de Monumentenraad wordt zuinig opgemerkt dat: ‘hoewel de vorderingen op dit
gebied [van het opstellen der lijsten] niet onbevredigend mogen worden genoemd,
het toch valt te betwijfelen of [de voorgenomen registratie] met de huidige
personeelsbezetting mogelijk zal zijn.’22.
Maar dankzij de krachtsinspanning van de beschrijvers bleek het toch mogelijk, al
liep de planning wat uit, waartoe de vastgestelde termijn (in 1966) met een aantal
jaren werd opgerekt. Voor het decennium vanaf de kamerbehandeling van de
Monumentenwet was verstreken, kon het Register als voltooid worden beschouwd
- voor zover natuurlijk ooit.

Opmaat tot registratie van de jongere bouwkunst
Na deze krachtsinspanning wijdden de beschrijvers zich weer aan hun kunsthistorische
studie, behalve H. Rosenberg. Hij kreeg de opdracht om de presentatie aan de
commissie van alle gevallen van de hierboven beschreven ‘tweede ronde’ voor te
bereiden. Dat betrof het hele land en behelsde ook de nieuwe aanvragen van
gemeenten, provincies en particulieren voor aanvulling van de monumentenlijsten.
Daarnaast maakte hij een voorlopige opgaaf van histo-
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risch waardevolle panden uit de periode 1850-1900. Dit laatste werd ook gedaan
door G. Roosegaarde Bisschop in Amsterdam. Beide beschrijvers hielden zich in het
bijzonder bezig met categorieën monumenten waarvan bescherming urgent werd
wegens sloopgevaar, zoals bijvoorbeeld neogotische kerken, stoomgemalen,
steenbakkerijen en stations. De bescherming van de door de commissie geselecteerde
monumenten die uit deze inventarisaties voortkwamen - mede na overleg met
bisschoppelijke bouwinspecties en de Nederlandse Spoorwegen - werd gerealiseerd
in de eerste helft van de jaren zeventig. Zo werden, als een postscriptum van de
registratiewerkzaamheden, nog tientallen jongere monumenten beschermd. Het
inventariseren van de jongere bouwkunst was echter een mer à boire gebleken.
Duidelijk werd dat een systematische inventarisatie ook hier noodzakelijk was voor
een afgewogen bescherming.
Maar alvorens daar verder op in te gaan, kunnen wij het dak van de machinekamer
eens lichten en bekijken hoe de feitelijke registratie van de monumenten zijn beslag
kreeg.

‘In beginsel bijhouding’
De belangrijkste uitkomst van de Monumentenwet was het toegezegde
Monumentenregister dat immers bepalend zou zijn voor wettelijke bescherming en
subsidiëring. Dit leidde tot de inrichting van een aparte registratie-eenheid, die geen
onderdeel zou vormen van de afdeling van de beschrijvers want het Register had,
als afgeleide van de Monumentenwet, primair een juridische betekenis. Bovendien
werd in de jaren zestig en zeventig meer dan tegenwoordig een punt gemaakt van
de belemmering van het eigendomsrecht, hetgeen het fenomeen ‘monument’ juridisch
betekent. Plaatsing in het Register geschiedde dan ook onder directe
verantwoordelijkheid van de departementale directie Musea, Monumenten en
Archieven (MMA), waar mr. G. van Herwaarden, bijgestaan door de van de
Rijksdienst afkomstige mw. B. Mulder, het complexe proces kundig bewaakte.
Inderdaad een complex proces: op basis van het door de Rijksdienst aangeleverde
en door de Monumentenraad gefiatteerde materiaal, formuleerden Van Herwaarden
en Mulder de aanvullende (ontwerp)lijsten ex. artikel 8 en 9. Tijdrovend was die
verwerking door de eindeloze hoeveelheid aanvullingen: een fenomeen als ‘de 21ste
aanvullende lijst voor Amsterdam’ bijvoorbeeld was geen uitzondering. De conclusie
moet zijn dat het bij de Rijksdienst aan de wil ontbrak om in de ontwerplijsten een
heldere voortgangssystematiek aan te brengen. Men stuurde de aanvullingen
eenvoudig door, wat op het ministerie tot begrijpelijke ergernis aanleiding gaf. De
uiteindelijke afdoening geschiedde door de directeur van de directie MMA, P.
Yperlaan. De feitelijke inschrijving in het Monumentenregister gebeurde bij de
Rijksdienst. Weliswaar werd de Lijst de jure beheerd door de Monumentenraad,
maar de facto uiteraard door de Rijksdienst: na een korte schemerperiode waarin het
archief van de Rijksdienst getuigt van enig geschuif van taken en bevoegdheden,
werd de Lijst onderdeel van de afdeling Juridische Zaken en Monumentenregistratie
(JZM), die werd geleid door H.van Eck.
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Zoals dat binnen de Rijksdienst in die jaren wel vaker voorkwam, vormden de
medewerkers van de afdeling Monumentenregistratie een hecht werkverband, alleen
al omdat niemand buiten de afdeling precies begreep wat ‘monumentenregistratie’
inhield. Inzicht in de werkzaamheden verkrijgt men niet door de jaarverslagen van
de Rijksdienst. Voor het jaar 1974 bijvoorbeeld leest men daar de volgende,
illustratieve regels: ‘Het beheer van de monumentenregistratie omvat in beginsel de
bijhouding van de registers aan de hand van de mutaties, welke van de Dienst van
het Kadaster en de Openbare Registers worden ontvangen. Daarnaast werden voor
tal van gemeenten monumentenlijsten als bedoeld in artikel 8 van de Monumentenwet
onderzocht en samengesteld, terwijl tevens de administratieve gevolgen van de
toepassing van de artikelen 9, 10, 11 en 26 der wet in de registers werden verwerkt.’
Dit dorre proza leert ons wel dat de monumentregistratie zich op ijle administratieve
hoogte bevond. ‘Omvat in beginsel bijhouding’ had inderdaad het motto van de
Monumentenregistratie van die jaren kunnen zijn, waarvan de verder zo leesbare
jaarverslagen van de Rijksdienst een gortdroog getuigenis afleggen. In 1977 hield
het jaarverslag zelfs dat voor gezien en vermeldde tout court: ‘Over het beheer van
de monumentenregistratie zijn nadere gegevens opgenomen in de bijlagen bij dit
verslag’: het Register is dan een louter administratieve aangelegenheid geworden.
Dit ‘beheer’ betekende enorm veel werk. Behalve de systematische inbreng van
de goedgekeurde ontwerplijsten per gemeente, omvatte het onder meer de verwerking
van ‘aanvullende monumentenlijsten’, afvoeringen, toevoegingen, talloze mutaties
in onder meer beschrijvingen, adressen en tenaamstellingen, de verwerking van
gemeentelijke herindelingen, enzovoort. Op drie verschillende momenten in de loop
van de aanwijzings- en plaatsingsprocedures werden alle gegevens per monument
opnieuw uitgetypt, want schrijfmachines met ‘geheugen’, laat staan computers waren
er in de beginperiode nog niet. Men verwondert zich er niet over dat een van de
mede-
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werkers van het eerste uur typekampioen werd. Natuurlijk werd getypt met
doorslagvellen, kopieerfaciliteiten waren er niet. Kopieën van de registerbladen
werden voor kennisgeving aan betrokken eigenaren, gemeenten en provincies en
Kadaster gestuurd: ontelbare mutaties en duizenden brieven per jaar. Mettertijd
namen alle aantallen steeds toe, nooit af. En bij iedere wijziging van de dikwijls
vluchtige gegevens - bijvoorbeeld bij eigendomswisseling of straatvernummering begon het van voren af aan: voorwaar een Sisyphusarbeid, die niet zelden tot in de
avond en in het weekend werd geprolongeerd. Men gedenke de trouwe arbeid van
de registerambtenaren in deze rusteloze machinekamer van de Rijksdienst. De
jaarverslagen doen dat niet: ‘Bijhouding en aanvulling van het Monumentenregister
brachten in 1978 veel werk met zich’, zo meldt het verslag over 1978 en die regels
worden zo ongeveer jaar na jaar herhaald.
Dat ‘vele werk’ wordt duidelijk geïllustreerd door wat dieper in te gaan op een van
de kerntaken: de in de wet aangekondigde kadastrale aanduiding van het betrokken
monumentale onroerend goed.
Als ‘kadastrale rechercheurs’ waren M. Reijnders en H. Hommes aangesteld. In
het kielzog van de inventarisatie onderzochten zij de exacte locatie en de
eigendomsgegevens van het te beschermen monument en lieten die vastleggen bij
het Kadaster. De werkwijze was als volgt: zij vervoegden zich bij het gemeentebestuur
- dikwijls bij de burgemeester zelf - en verwierven zo ambtelijke steun. Aan de hand
van de gemeentelijke kadastrale kaart werden de gegevens pand voor pand sluitend
gemaakt met die van de ontwerplijsten. De gemeente beschikte over de
eigenaarsgegevens. Maar al die gegevens van Kadaster, gemeente en Rijksdienst
waren onvermijdelijk enigszins verouderd of klopten niet met elkaar. Bovendien
waren er natuurlijk ingewikkelde splitsingen van vooral de woonhuismonumenten
en onduidelijkheden over rechthebbenden: het was inderdaad rechercheurs werk,
een omvangrijke uitzoekerij voordat alle gegevens compleet waren en bij het Kadaster
konden worden ingeschreven. En dat betrof nog alleen de voorlopige registratie van
het monument! Wanneer na ongeveer twee jaar het monument in spe daadwerkelijk
in het Register opgenomen werd, moest alles weer helemaal worden gecheckt en
opnieuw bij het Kadaster ingeschreven. Een beschermenswaardig pand zag zich in
de toch al roerige jaren zestig dus tenminste driemaal gevisiteerd door
achtereenvolgens een kunsthistoricus, een fotograaf en een kadastrale rechercheur.
Na de inschrijving hielden de kadastrale werkzaamheden niet op. Bij
herverkavelingen van eigendom moest de beschermenswaardige omvang opnieuw
worden bepaald en vaak ter plaatse opnieuw vastgesteld; wijzigingen werden aan
het Kadaster aangeboden en in het Monumentenregister gemuteerd: een nooit
eindigende cyclus.
Nooit tevoren in de geschiedenis van de Lijst werd hieraan met meer ijver gewerkt.
Toch betekende al die noeste arbeid dat het Register slechts werd bijgehouden. Van
nieuwe informatie was nauwelijks sprake. Met de noodzakelijke inhoudelijke voeding
was al bij de Voorloopige Lijst geen rekening gehouden en ook nu ontbraken afspraken
voor een geregelde inhoudelijke updating. De potentie van het systeem als
kennisdrager bleef daardoor goeddeels onbenut.
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Het digitale Register (het Monumenten Registratie Systeem MRS)
Rond 1980, toen het Register nog uit een lange rij klappers bestond, brak de eerste
automatiseringsgolf over ons vlakke land. De Rijksdienst deed in 1981 een zeer
voorzichtige verkenning naar een geautomatiseerd Register maar schrok aanvankelijk
terug voor de hoge programmeerkosten waarmee de huidige generatie inmiddels
vertrouwd is. Maar de stap was onvermijdelijk. Het Register bevat nu eenmaal de
kerngegevens die het vertrekpunt zijn van vrijwel alle werkprocessen van de
Rijksdienst. Naarmate die processen in complexiteit toenamen, bijvoorbeeld wegens
diverse subsidiestelsels en doordat het aantal mutaties door maatschappelijke
ontwikkelingen (zoals de toegenomen woonmobiliteit) bleven groeien, werd het
hanteren en bijhouden van het papieren Register geleidelijk ondoenlijk. Zo moest
de onfortuinlijke die inzicht begeerde in bijvoorbeeld synagogen of korenmolens,
zich door alle klappers heenworstelen, een werk dat gemakkelijke enige dagen in
beslag kon nemen.
Eind 1982 werd een breed gedragen verkenning afgesloten met een rapport dat de
aanzet gaf voor digitalisering van het Register,23. waarna in 1983 offertes werden
gevraagd voor de bouw van een Monumenten Registratie Systeem (MRS). Een
omvangrijke arbeid, die de Monumentenregistratie voor een periode van bijna twee
jaar verlamde. Op eigen kracht en met de hulp van een nieuw fenomeen: datatypistes,
werden de klappers geleidelijk gedigitaliseerd. Behalve het Register moesten alle
daaraan gerelateerde administratieve handelingen zoals kennisgevingen aan
gemeenten, een gelijke digitale tred houden, zodat brieven, adressenbestanden,
gemeentelijke indelingen en dergelijke eveneens moesten worden geautomatiseerd.
De conversie werd
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5 Beeldscherm met registratiegegevens. Foto uit het RDMZ-jaarverslag over 1984. Foto RDMZ.

bovendien bemoeilijkt omdat de acten in het oude klappersysteem soms zelfs met
de hand en per aangehechte briefjes waren ‘gemuteerd’. Ook bleek al gauw dat het
getal van 40.000 objecten in zoverre fictief was, dat daar ook monumentale complexen
als bijvoorbeeld hofjes en vestingwerken onder werden gerekend, die feitelijk
meervoudige monumenten waren. De ‘simpele’ digitale herschikking zou
ogenschijnlijk duizenden extra monumenten opleveren, wat politiek niet aanvaardbaar
was. Het begrip ‘monumentaal complex’ werd ingevoerd, waarbij voor de
subsidiesleutel - die tot voor kort was gebaseerd op aantallen monumenten per
gemeente - een aparte wegingsfactor voor die categorie werd gecreëerd.
Besloten werd om alle registergegevens klakkeloos over te nemen; van een
opschoning vooraf kon wegens verdere vertragingen in de verwerking geen sprake
zijn. Nu alles overhoop werd gehaald, kon het Register nauwelijks nog worden
geraadpleegd, laat staan stipt gemuteerd en aangevuld. Het jaarverslag van 1984 van
de RDMZ meldt: ‘Het jaar 1984 stond geheel in het teken van de automatisering van
de monumentenregistratie,’ maar dat voorkwam niet dat er grote achterstanden in
de verwerking begonnen te ontstaan.
Door al die aandacht werd de monumentenregistratie opnieuw een topic: het
jaarverslag van de afdeling omvat zelfs de recordomvang van een halve pagina,
waarin onbewimpeld wordt verklaard dat de introductie van de computer ‘een
aanzienlijke verzwaring van de taak der betrokken ambtelijke medewerkers [heeft]
opgeleverd,’ wat toch niet de bedoeling van het automatiseringsproject kon zijn
geweest. Inderdaad: het liep allemaal niet vlot en hoe kon het in die pionierstijd ook
anders? De oorspronkelijke gedachte om de gegevens door het Rijkscomputercentrum
te Apeldoorn te laten verwerken, was verlaten; de Dienst had nu eigen apparatuur.
De onvermijdelijke kinderziekten, die zich al aandienden toen het systeem bij de
feestelijke ingebruikname tot vermaak van de aanwezigen koppig dienst weigerde,
konden uitsluitend door externen worden opgelost. Wel was er ondersteuning door
een interne ‘systeembeheerder’, een nieuwe functie waartoe een verraste ambtenaar
zich zag uitgeroepen. Zij kweet zich overigens bewonderenswaardig van haar
pionierstaak.
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Behalve de technische en telmatige rompslomp was er een ernstiger reden voor de
groeiende achterstanden. Een tegenwoordig griezelig herkenbaar beeld ontstond toen
door de drukke conversiewerkzaamheden vele reguliere mutaties werden uitgesteld
in de verwachting dat de computer het later bliksemsnel zou regelen. Aan alle
gemeenten werd toegezegd dat zij jaarlijks kosteloos een gedateerde, bijgewerkte
afdruk van de betreffende ‘registerbladen’ (waarop alle gegevens per monument)
zouden ontvangen. Uiteindelijk werd besloten om steeds alle mutaties schriftelijk
door te geven wanneer die zich voordeden - aan alle rechthebbenden. Die ambitie
was erg hoog omdat na verloop van tijd bleek dat de kennisgevingen onmogelijk
steeds gelijke tred konden houden met de aanwassende stroom gegevens.24.
Bovendien werd aan de horizon de top van een vloedgolf zichtbaar: de verwerking
van tienduizenden objecten uit de inventarisatiegegevens van de jongere bouwkunst,
waarover verderop meer.
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Vanaf het moment dat J. Harmsen de dagelijkse leiding kreeg van de afdeling
Juridische Zaken en Monumentenregistratie, werd het automatiseringsproject begeleid
met veel zorg en aandacht - en eindelijk ook met interne professionals. Het werd
bovendien regel dat subsidies voortaan alleen werden verstrekt als het monument
daadwerkelijk in het MRS was opgenomen - wat wel iets zegt over de
subsidietoekenning voordien. Procedures voor onder andere plaatsing en afvoer van
monumenten werden ontworpen of aangescherpt: de ontwikkeling van een
geautomatiseerde registratie heeft in die dagen in niet geringe mate bijgedragen tot
de professionalisering van de administratieve organisatie.
Deze gunstige ontwikkeling werd voortgezet toen de onderafdeling
Monumentenregistratie in 1984 weer een afzonderlijk afdelingshoofd kreeg in de
persoon van E. baron van Boetzelaer. Deze verrijkte het systeem eigenhandig met
veel praktische print-, tel- en rekensnufjes: het MRS werd in die jaren als een
handschoen om de hand van de afdeling Monumentenregistratie gegoten.
Dat het MRS geleidelijk in een isolement raakte is te wijten aan het gebrek aan
geregelde updating. Dat was weer het gevolg van een zekere fragmentarisatie van
de Rijksdienst als zodanig. Pogingen om andere afdelingen het MRS te laten verrijken,
strandden dan ook steeds. Bovendien kwam de keerzijde van de ‘administratieve’
positionering van de monumentenregistratie aan het licht: het leggen van structurele
verbindingen met de ‘kennis’-afdelingen van de Rijksdienst was over het hoofd
gezien. Van die zijde groeide geen belangstelling voor inhoudelijke aanvulling van
het Register. Een zeker dédain over het nut van computers als bijdrage aan
specialistische kennis en wetenschap was hieraan ook niet vreemd. Hiermee werd
een grote kans onbenut gelaten. Het wekt daarom geen verwondering dat toen minister
Brinkman in zijn Monumentennota25. uit 1984 aangaf dat de Rijksdienst zich primair
moest ontwikkelen tot kennisinstituut ten behoeve van een gedecentraliseerde
monumentenzorg, de vraag werd gesteld of het Register niet méér diende te zijn dan
een administratieve databank.

Het Register als sleutel van het kennisinstituut (Objecten Data Bank ODB)
Een beslissende stimulans voor het Monumentenregister was de projectketen voor
de inventarisatie, selectie en registratie van de jongere bouwkunst: respectievelijk
MIP, MSP en MRP. De kiel hiervoor werd gelegd in de nasleep van de
registratie-activiteiten in de vroege jaren zeventig door H. Rosenberg en G.
Roosegaarde Bisschop. Op verzoek van staatssecretaris Vonhoff (CRM) werd een
lijst opgesteld van circa 300 voor bescherming in aanmerking komende gebouwen
van na 1850. Deze werd beschouwd als ‘een aanloop tot een verdere uitdieping van
deze complexe materie’, zoals het door de Monumentenraad voorzichtig werd
omschreven. Die verdere uitdieping kreeg gestalte in het aanstellen van
gespecialiseerde krachten: C. Hofstee, Y. Attema en M. Kuipers werden binnen de
Rijksdienst de kwartiermeesters voor de onvermijdelijke systematische inventarisatie
van de jongere bouwkunst. Het MIP/MSP/MRP-project ging in het voorjaar van
1987 met een feestelijke excursie van start onder de inspirerende leiding van P.
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Nijhof. Qua omvang was het project wel vergelijkbaar met de Voorloopige Lijst of
het Monumentenregister. Nieuw was de decentrale aanpak met MIP/MSP-teams
vanuit de provincies en de vier grote steden. Wanneer het project over enkele jaren
zal zijn afgerond, zullen zo'n 14.000 rijksmonumenten aan de Lijst zijn toegevoegd.
Over het project is de afgelopen jaren overvloedig gepubliceerd.26. Minder bekend
is, dat het computerprogramma waarin de jongere bouwkunst in het MSP/MRP-traject
werd opgenomen voor opname in het Register, de opstap was voor een nieuw
registratiesysteem van de Rijksdienst: de Objecten Data Bank (ODB) die het
verouderde MRS zou gaan vervangen.
Het ODB-project werd gestart in 1994 - een jaar na de reorganisatie van de
Rijksdienst. Projectleider was de schrijver van deze bijdrage; de ontwikkeling van
de software werd uitgevoerd door G. Rothman met een team van externe
programmeurs. Van meet af aan is gekoerst op een systeem voor de
monumentenregistratie, dat ook allerlei aanvullende informatie kan bevatten. Daarbij
wordt gedacht aan de enorme fotocollectie van de Rijksdienst, de technische adviezen,
financiële en juridische informatie: kortom alle informatie die betrekking heeft op
het monumentale object. Een dergelijke relationele database zal in een latere fase
gekoppeld worden aan externe databases die zijn ontwikkeld voor deelgebieden in
de monumentenzorg zoals historische boerderijen, molens, industrieel erfgoed en
dergelijke. In netwerkverband ter beschikking gesteld, zal een dergelijke database
de kerninformatie van het nationale gebouwde erfgoed bevatten.
In november 1995 werd het prototype van de ODB aan een belangstellende en
kritische staatssecretaris Aad Nuis en zijn staf gedemonstreerd. Een en ander moest
worden geïmproviseerd omdat juist die dag, ongelukkigerwijze, het netwerk platlag.
Na deze en enige andere tegenslagen van wat ernstiger aard
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6 De eerste drie van de in totaal 21 pagina 's tellende uitdraai van gegevens over het Olympisch
Stadion-complex te Amsterdam, zoals opgenomen in de Objecten Data Bank. De geautomatiseerde
gegevens kunnen gemakkelijk worden gemuteerd. De omschrijving is adequaat en behandelt alle
onderdelen van het complex.
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overwonnen te hebben, werd in mei 1996 de ODB feestelijk in gebruik genomen.
Hiermee was de technische voorwaarde geschapen voor de invoer van de geselecteerde
monumenten van de jongere bouwkunst in het monumentenregister, voor een
hierboven geschetste digitale uitbouw van het Kenniscentrum en, last but not least,
voor een structurele aanvulling en verbetering van de registergegevens.
In het voorgaande werd geschetst dat de registergegevens een wankel fundament
vormden. Terecht was daar kritiek op. Nadat de Raad voor Cultuur - en zijn
voorganger - het euvel diverse malen indringend aan de kaak had gesteld, was het
in 1986 de Rekenkamer die een, men mag zeggen vernietigend, oordeel over de
kwaliteit van de registergegevens velde. Dit oordeel verscheen bij herhaling behalve
in de landelijke pers ook in vakbladen waarbij er terecht op werd gewezen dat de
Rijksdienst het euvel al langer onderkende: ‘Uit een onderzoek, dat de
Monumentenzorg zelf [de Rijksdienst] bij een steekproef van 198 monumenten liet
verrichten, bleek dat slechts één monument korrekt in het register was opgenomen.
In 15 gevallen waren de fouten zo ernstig, dat de bescherming in gevaar was (...)
Van 4500 in het register opgenomen monumenten (...) bleek vijf

7 Het Olympisch Stadion te Amsterdam. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1992.

procent inmiddels gesloopt, verbrand of door nieuwbouw vervangen!’27.
Het adagium van de Rekenkamer luidde: eerst saneren, dan automatiseren, maar
zoals hierboven werd gezegd koos de Rijksdienst, overigens terecht, voor een
omgekeerd traject: eerst automatiseren (het MRS), met fouten en al, en dan pas
saneren. Wat de Rekenkamer in 1986 moet hebben gevreesd werd echter
werkelijkheid: het MRS werd niet, of tenminste zeer onvoldoende, gesaneerd. Om
te voorkomen dat het met de ODB - die na de totstandkoming inhoudelijk nauwelijks
méér bevatte dan de MRS-gegevens - dezelfde kant zou opgaan, werd in het
jubileumjaar 1997 een proefproject ‘Actualisering van het Register’ gestart waarbij
in kaart wordt gebracht op welke wijze een permanente updating van de gegevens
het best kan worden georganiseerd. In een parallel onderzoek wordt in beeld gebracht
over welke digitale kennisbestanden de huidige en toekomstige klanten van de
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Rijksdienst zullen kunnen beschikken, waarbij de registergegevens het kernbestand
van een professioneel kenniscentrum vormen.
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Dit is de kritieke maar hoopvolle stand van zaken na meer dan een eeuw
‘monumentenregistratie’. Wat is hieromtrent niet afgeploeterd sinds de eerste oproep
aan de Koninklijke Akademie door dr. C. Leemans! Er waren de pogingen van het
College van Rijksadviseurs en de activiteiten van Victor de Stuers c.s., de ‘zeer
beknopte inventaris’ van de Rijkscommissie, de beschrijvers van ‘Afdeeling A’ en
de Voorloopige Lijst, de grootscheepse acties van de jaren zestig, de transfusie van
de jongere bouwkunst en de stapsgewijze digitalisering van het register: vele
tienduizenden uren zijn besteed aan de inventarisatie van ons gebouwde erfgoed en
daarmee aan de basis van de bescherming daarvan. Was dit niet gebeurd, dan zou
ons land - steden en dorpen en landelijke gebieden - er armer hebben uitgezien. Veel
van wat wij nu als vanzelfsprekend koesteren, is ooit behouden omdat het bekend
en erkend erfgoed was: omdat het ‘op de lijst stond’. En in dat perspectief wil de
RDMZ ook de toekomstige arbeid aan het monumentenregister plaatsen.

Eindnoten:
1. Verslagen van de commissie der Koninklijke Akademie van Wetenschappen tot het opsporen,
het behoud en het bekend maken van de overblijfsels der vaderlandsche kunst, Amsterdam
1861-73.
2. Victor de Stuers, ‘Holland op zijn smalst’, De Gids 37 (1873), 320-403.
3. Verslag van de verrigtingen der Rijks-adviseurs voor de monumenten van geschiedenis en kunst,
1ste deel, Den Haag 1876.
4. Het betrof hier een actie door de heren Van Arkel en Weissman van het Koninklijk
Oudheidkundig Genootschap te Amsterdam, dat evenals de Akademiekommissie en het College,
een algehele inventarisatie van het erfgoed voorstond. Een proef in Noord Holland, gesubsidieerd
door de provincie, werd gepubliceerd in 8 afleveringen (tot 1905). De kwaliteit was onder de
maat en werd scherp bekritiseerd door Jan Kalf, de latere directeur van het Rijksbureau. Zie
hierover E. ter Kuile, ‘De inventarisatie van de monumenten (etc.)’, niet gepubliceerd, Bijlage
van de vergaderstukken van de Voorlopige Monumentenraad, november 1953, dossier RDMZ
07.52.
5. Citaat van mr.dr.J.C. Overvoorde, een van de oprichters van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond (KNOB), zie R. Hotke, ‘Nederlandse monumenten van geschiedenis en
kunst: ontstaan van de Voorlopige Lijst en hoe deze wordt gehanteerd’, Bouw (1959) 24,
682-683. De rede werd uitgesproken bij de 3de jaarvergadering van de NOB in 1901 en aan de
minister ter kennis gesteld.
6. Jaarverslagen der Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris [etc.],
1903-1918; bijvoegsel tot de Nederlandsche Staatscourant van 1 juni 1904 (nr 126), 6.
7. Jaarverslagen der Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een inventaris(noot 6),
10-13.
8. H. van den Berg, ‘Over doel en grenzen van de Monumentenbeschrijving’, Bulletin KNOB
(1962),77: ‘Door het optreden van de architect Cuypers bij restauraties waartoe De Stuers het
initiatief nam en de middelen wist te vinden, werd echter de eigenlijke taak, die de Commissie
zich gesteld had: het opsporen en bekend maken van de monumenten, vroegtijdig terzijde
gedrongen ten bate van de restaurerende taak’.
9. Zitting hadden onder anderen mr.dr.J.C. Overvoorde, die zoals wij hierboven zagen in 1901
als mede-oprichter van de NOB had opgeroepen tot een ‘beschrijving van wat nog behouden
is’, dr. C. Hofstede de Groot, die als voorzitter van de onderzoekscommissie de trage voortgang
van de inventarisatie door de Rijkscommissie aan de kaak had gesteld, en mr. J. Frederiks,
bekend wegens zijn thesis met een pleidooi voor een wettelijk gefundeerd monumentenrecht.
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Secretaris was dr. E. Haslinghuis, wiens boek Bouwkundige Termen (1953) voor latere generaties
een begrip zou vormen.
Van Swigchem vermeldt in een terugblik 1996: ‘In het algemeen stonden in voorkomende
gevallen [hij doelt op de beginperiode van de Rijksdienst] de kunsthistorici van de afdeling
Beschrijving ter beschikking, maar het ontbrak aan de mogelijkheid tot een geregeld
samenwerkingsverband te komen tussen restauratie en beschrijving’, Van Swigchem, Rijksdienst
1947-1997, juni 1996, ongepubliceerd, 3.
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H. van den Berg, ‘Over doel en grenzen van de Monumentenbeschrijving’, Bulletin KNOB
(1962), 75-86.
R. Hotke (noot 5).
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1 Stadsbeeld van Elburg, met de middeleeuwse Vispoort, hardstenen stoepen en historische bestrating:
een stadsbeeld uit de beginjaren van de RDMZ. Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1952.
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Marieke Kuipers
Erkend als monument
Nieuwe beschermingsthema's in de monumentenzorg
Bij de oprichting van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg was de
inhoud van het werkterrein slechts impliciet gedefinieerd. In feite werden
de twee hoofdtaken voortgezet die al in de negentiende eeuw hun oorsprong
vonden: het beschrijven en het restaureren van de Nederlandse
Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Niet voor niets werden deze
termen met hoofdletters geschreven. Het begrip ‘monumenten’ was
verbonden met een groots verleden. In vijftig jaar is het spectrum van de
monumentenzorg enorm verbreed - van kastelen naar kantoren, van
binnenstad naar Groene Hart. Dit artikel gaat in op de wisselende
Werdegang van de monumentenerkenning tussen Wederopbouw en
millenniumwende aan de hand van een tiental nieuwe thema's.

Status quo anno 1947
Over de gangbare opvattingen bij de aanvang van de RDMZ in 1947 bieden het
gedenkboekje Herleefde Schoonheid en het eerste jaarverslag van de Voorlopige
Monumentenraad een goed inzicht. De wens tot behoud van historische schoonheid
als motief voor monumentenzorg was sinds het optreden van Victor de Stuers niet
veranderd, eerder nog verhevigd door alle recente oorlogsschade: ‘Herstel is geboden,
omdat de thans levende gemeenschap moreel verplicht is aan het land die gebouwen
terug te geven, welke getuigen van een eigen nationaal verleden en van eigen nationaal
besef. De stenen getuigenis van vele eeuwen volksbestaan dient voor de toekomst
te worden gehandhaafd.’1. De schone bouwkunst van vorige eeuwen werd geprezen
om haar opvoedende waarde voor kunst en historie en diende tevens als maatstaf
voor de eigentijdse architectuur. Bovendien had het kennersoog zijn blik verruimd
tot de directe omgeving van het monument, vooral de gaaf bewaarde kernen van
voormalige vestingsteden als Elburg of Naarden en, vanouds, de binnenstad van
Amsterdam.
Lang voordat het oorlogsgeweld diepe bressen sloeg in menige binnenstad, had
kunstcriticus Jan Veth al in 1901 de civiele stedenschennis door demping, sloop en
nieuwbouw aan de kaak gesteld.2. Nadien werden de vereniging voor
Natuurmonumenten (1905), de Bond Heemschut (1911), schoonheidscommissies en
andere organisaties opgericht om de grote schoonheid van ons kleine land te
verdedigen tegen de bedreigingen van ontsierende reclame, lintbebouwingen,
ruilverkavelingen en Zuiderzeewerken. Trots droeg het vijftigjarig jubileumboek
van de Bond Heemschut dan ook de titel Strijd om schoonheid.3.
Modernisering en militaire actie hadden talloze relicten uit het pre-industriële
tijdperk doen verdwijnen, waardoor onbedoeld de alledaagse schoonheid van de nog
resterende ‘eenvoudige’ monumenten was onthuld en de waardering voor de
historische vestingwerken was toegenomen. Dit bleek uit velerlei publicaties, de
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oprichting van specifieke behoudsinstellingen als het Nederlands Openluchtmuseum,
de verenigingen Hendrick de Keyser en De Hollandsche Molen en de stichting Menno
van Coehoorn én uit de adviezen van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
Wie echter de overzichten doorneemt die tussen 1939 en 1946 zijn gemaakt van de
‘speciaal beschermde monumenten tegen oorlogsgevaren’, de ‘voornaamste
herstellingen’ en de ‘toegebrachte oorlogsschade’, moet vaststellen dat de meeste
overheidssteun in de praktijk nog steeds ging naar kerken en kastelen.4. Omdat de
erkenning van deze categorieën als monumenten niet meer ter discussie stond, zullen
deze ‘oude thema's’ - hoe belangrijk ook - in dit artikel buiten beschouwing blijven.
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Opmerkelijk is verder dat de prille RDMZ voortging op de vooroorlogse traditie van
de wetloze monumentenzorg. Ondanks alle pleidooien voor een wettelijke
monumentenbescherming was er in 1947 niet meer dan het verlopen Noodbesluit
dat in het kader van de Wederopbouw was afgekondigd.5. Een jaar eerder was de
Voorlopige Monumentenraad geïnstalleerd, die, naast de advisering, een wetsontwerp
voor de bescherming van monumenten moest voorbereiden. Daarom was mr. J.W.
Frederiks, die al in 1912 op het proefschrift Monumentenrecht was gepromoveerd,
tot voorzitter benoemd.
Met name de (Koninklijke) Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) had
vanaf zijn oprichting in 1899 geijverd voor een wettelijke bescherming en voor een
wetenschappelijke beschrijving van de monumenten. De monumentenbeschrijving
was sinds 1903 als rijkstaak erkend en werd onder de hoede van een aparte
Rijkscommissie uitgevoerd door een handvol ambtelijke en particuliere kunsthistorici
met steun van een of twee bouwkundig tekenaars - zelfs nog tijdens de oorlog. De
instelling van de RDMZ, als opvolger van het Rijksbureau uit 1918, bracht hierin
geen wezenlijke verandering, noch in hoofdtaak noch in onderlinge verhouding tussen
dienst en commissie. Des te frappanter is het dat de invoering van de lang verbeide
wet ondanks forse taakverzwaring evenmin tot principiële organisatorische
verandering heeft geleid, althans niet in de eerste registratieperiode van de jaren
zestig.6.

Wettelijk beschermde monumenten
Decennia lang had een wettelijk aanvaarde definitie van het begrip ‘monumenten’
ontbroken. Maar toen de eerste Monumentenwet in 1961 eindelijk van kracht werd,
waren toch twee belangrijke punten doorgevoerd: het domein was in hoofdzaak
beperkt tot bouwwerken en de leeftijdsgrens was van dertig jaar verlengd tot een
halve eeuw. Eerdere wetsvoorstellen voorzagen in een ruimere bescherming, met
inbegrip van roerende zaken, met name klokken, orgels en kunstwerken; dit mede
tegen de achtergrond van de grootscheepse kunstroof en metaalomsmelterijen die
tijdens de oorlog hadden plaatsgevonden. Voor het overige was de formulering
vrijwel negentiende-eeuws: monumenten zijn ‘alle vóór tenminste vijftig jaar
vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn’ wegens een bepaalde waarde.
Hierbij staat het criterium ‘schoonheid’ voorop als vanzelfsprekende rechtvaardiging.
De bovengenoemde boektitels benadrukken, met vele andere, de toenmalige
pre-occupatie met het thema ‘esthetiek’ en niemand die het waagde hierover een
fundamentele discussie aan te gaan. Integendeel, dit criterium werd eveneens als
eerste vermeld bij het nieuwe fenomeen van de stads- en dorpsgezichten, waardoor
niet alleen individuele monumenten maar ook samenhangende groepen beschermd
konden worden. Voor de individuele monumenten golden verder nog de criteria
‘betekenis voorde wetenschap’ en ‘volkskundige waarde’ en bij zaken en terreinen
de ‘daaraan verbonden geschiedkundige herinneringen’. Blijkens de ministeriële
toelichting was het niet mogelijk om een ‘preciese norm’ te geven, hooguit kon
worden getoetst of ‘het verlies van een monument uit hoofde van algemeen belang
te allen tijde moet worden voorkomen’.7.
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Het finale oordeel over de beschermenswaardigheid van monumenten was
uitdrukkelijk voorbehouden aan de Monumentenraad. Dit wettelijk gefundeerde
adviescollege had vele voorgangers gekend en was, evenals de Voorlopige
Monumentenraad, samengesteld uit vijf Rijkscommissies met onafhankelijke
deskundigen van verschillende disciplines, waaronder kunsthistorici, bestuurders,
stedenbouwkundigen en (‘modern’ georiënteerde) architecten. De raad had onder
meer tot taak om het monumentenbeleid te bepalen op het gebied van bescherming,
restauratie en publicatie. De RDMZ had toen slechts een dienende taak voor het
veelomvattende commissiewerk en ‘het zou zeer ongepast zijn, indien de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg in ijver achter zou blijven bij het ministerie en bij de
monumentenraad’ om de uitvoering van de wet ‘met kracht door te zetten’. De dienst
zette zich echter van hoog tot laag in, ‘zuchtend onder de extra inspanning’ die de
landelijke inventarisatie van de monumenten vergde.8. Let wel: een extra inspanning,
want voor de uitvoering van deze belangrijke wettelijke taak werd nauwelijks extra
personeel aangetrokken, alleen voor administratieve ondersteuning. De
kunsthistorische beschrijvers werden maar gedeeltelijk van hun wetenschappelijke
taak ontheven voor de pre-selectie van beschermenswaardige monumenten, waarna
de Rijkscommissie (overigens in goed overleg met de RDMZ) de uiteindelijke keuze
bepaalde.
Het inventariseren, selecteren en registreren van beschermenswaardige monumenten
zou door de invoering van de Monumentenwet een strijd tegen de tijd worden. De
wet schreef namelijk voor dat monumenten pas bescherming genoten wanneer zij
met kadastrale gegevens en al waren ingeschreven in het monumentenregister.
Weliswaar bestond er al de Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van
Geschiedenis en Kunst uit 1908-1933, maar deze lijst - met in totaal circa 12.000
bouwwerken - was niet meer actueel, zeker niet na alle oorlogsverwoestingen.
Bovendien ontbraken de vereiste eigendoms-
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gegevens en was de lijst aan een beperkte geldigheidstermijn gebonden: binnen vijf
jaar moest in elke gemeente de definitieve monumentenlijst zijn vastgesteld.
Uiteindelijk werd 1969 de vervaldatum voor de eerste wettelijke
beschermingsoperatie. Toen bleken bijna 40.000 beschermde monumenten te zijn
geregistreerd, meer dan drie keer zoveel als de Voorloopige Lijst aangaf. Dit verschil
komt voort uit de inmiddels gerezen belangstelling voor de vele oude woonhuizen
‘van eenvoudige doch harmonische architectuur’ in de historische kernen en voor
de boerderijen en molens in het buitengebied.
Zo vormen de woonhuismonumenten en de landelijke bouwkunst de eerste nieuwe
beschermingsthema's ten opzichte van de vooroorlogse situatie en deze zouden bij
de eerste aanwijzingen van beschermde stads- en dorpsgezichten een nog bredere
erkenning vinden. Wegens de vijftig-jarengrens en het tijdgebrek was de
negentiende-eeuwse bouwkunst toen slechts incidenteel in het monumentenregister
vertegenwoordigd, om nog maar te zwijgen van de architectuur uit de twintigste
eeuw. Deze en andere nieuwe thema's die zich door wetenschappelijke en
maatschappelijke ontwikkelingen aandienden, zouden vanaf de jaren zeventig voor
een aanzienlijke uitbreiding van het monumentenbestand zorgen, naar aard en aantal.
Desondanks was de wettelijke definitie van monumenten bij de wetsherziening van
1988 min of meer gelijk gebleven ten opzichte van die uit 1961. Het belangrijkste
verschil betrof de invoering van het criterium ‘cultuurhistorische waarde’, een begrip
dat in de jaren veertig tot zestig meer was verbonden met het beschouwende werk
van Johan Huizinga (zoals diens Herfsttij der Middeleeuwen of Geschonden Wereld)
dan met de geschiedenis van de gebouwde omgeving.

Thema 1:
Woonhuismonumenten
Na de bevrijding stond Nederland voor een immense herstelopgave. Meer dan 100.000
woningen waren vernield of zwaar beschadigd, naast ruim 1.000 (‘grote’)
monumenten. De bestrijding van de woningnood en het herstel van infrastructuur en
werkgelegenheid hadden een hogere prioriteit dan de restauratie van het culturele
erfgoed, al was ook herstel gewenst van voor de gemeenschap nuttige
‘gebruiksmonumenten’ als kerken en raadhuizen.9. De Wederopbouw had daarom
paradoxale gevolgen voor de monumentenzorg. Enerzijds werd restauratie nagestreefd
van de getroffen monumenten, anderzijds zetten de vooroorlogse tendenzen van
sanering, verkeersdoorbraken, cityvorming, mechanisering en schaalvergroting mede dankzij de komst van de Marshallhulp (1947-'52) - nog veel ingrijpender door
dan voorheen. Dit ging vooral ten koste van de historische woonhuizen en boerderijen,
die niet aan de moderne eisen voldeden en duur in onderhoud waren geworden.
Verwaarloosd als zij noodgedwongen waren tijdens de moeilijke oorlogsjaren, werden
de oude pandjes eerder als krotten dan als monumenten gezien. Sanering leek daarop
een krachtiger antwoord dan restauratie.10.
Tegen deze verdrukking in werden in de jaren zestig duizenden historische
woonhuizen als beschermde monumenten aangewezen, ook al werd hun
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kunsthistorische waarde destijds niet zo hoog geschat. De Voorloopige Lijst, die sinds
1948 in afwachting van een definitieve wet niet meer werd aangevuld, bevatte een
paar honderd historische woonhuizen uit de zeventiende en achttiende eeuw, vooral
in de Amsterdamse binnenstad. Het was mede de verdienste van de Voorlopige
Monumentenraad dat ook de zogenaamde ‘kleine monumenten’ (de eenvoudige
panden die het historisch stads- en dorpsbeeld ondersteunen) werden geïnventariseerd
en dat ook voor hun restauratie geld werd gereserveerd. Zeker zo belangrijk was het
particulier initiatief tot behoud van deze ‘woonhuismonumenten’ en in het verlengde
daarvan ook pakhuizen, pothuizen en winkelhuizen. Zoals Veth rond 1900 de
noodklok had geluid om de bedreigde schoonheid van de Amsterdamse binnenstad,
zo sloeg ruim vijftig jaar later Geurt Brinkgreve alarm om het lot van de oude
binnensteden. Hij was een van de grondleggers van de Amsterdamse Maatschappij
tot Stadsherstel N.V. in 1956, die begon met de restauratie van de panden aan de
Zandhoek. Juist de praktische aandacht voor de kleine monumenten bracht de
monumentenzorg dichter bij het publiek en het Amsterdamse voorbeeld werd dan
ook elders nagevolgd.11.
Tevens leenden deze restauratie-activiteiten zich voor gedetailleerd bouwhistorisch
onderzoek naar constructie, kleur- en materiaalgebruik. De uitkomsten werden echter
zelden opgenomen in de omschrijvingen van het monumentenregister. Dit was niet
bedoeld als ‘kunsthistorische verantwoording van het monumentenbestand op een
bepaald tijdstip opgesteld, maar een administratieve basis voor het beleid, de jaren
door, en in verband hiermee vatbaar voor inkrimping of uitbreiding.’ Hoe hoog het
aantal beschermde woonhuismonumenten in de loop van de jaren zestig ook zou
oplopen, zij vormden met bijna 28.000 maar 1% van het destijds aanwezige
woningbestand. Sterker nog, in één jaar werden veel meer nieuwe woningen
bijgebouwd dan in totaal aan historische woonhuizen is beschermd en deze ongelijke
verhouding zou nadien nog veel gro-
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ter worden door de steeds omvangrijker en sneller uitgevoerde nieuwbouwprojecten.12.

Thema 2:
Landelijke bouwkunst
De Wederopbouw had voor het aanzien van het platteland even ingrijpende gevolgen
als voor de stadsen dorpsbeelden. Ook hier viel veel oorlogsschade te herstellen:
ruim 15.000 boerderijen waren door bombardementen of inundaties verwoest. Hoewel
al in november 1940 het Bureau Wederopbouw Boerderijen was opgericht, duurde
het tot 1952 voordat de regering met een financiële schaderegeling kwam. Tot
overmaat van ramp bracht de Watersnood van februari 1953 nieuwe schade aan
talloze boerderijen in Zuidwest-Nederland. Snel herstel was nodig, niet alleen voor
de dakloos geworden boerengezinnen maar vooral om de voedselvoorziening weer
op peil te brengen. Daarom ging herstel veelal gepaard met vernieuwing. De
vooroorlogse boerderijstudies - onder meer voor de nieuwe IJsselmeerpolders en
ontginningsprojecten op het ‘oude land’ - kwamen nu goed van pas.13. De vernieuwing
van de boerderijen

2 Woonhuismonumenten aan de Zandhoek te Amsterdam vóór restauratie en wettelijke bescherming;
het eerste Stadsherstel-project (nr. 13) werd voltooid in 1959, het hoekpand (café De Gouden Reael)
in 1978. Foto circa 1950 (collectie RDMZ).

werd bovendien bevorderd door mechanisatie, grootscheepse ruilverkavelingen en
verbetering van infrastructuur en nutsvoorzieningen. Tegelijkertijd werden de
bemalingssystemen gemoderniseerd, vaak ten koste van de oude, trouwe
poldermolens. Nieuwe dorps- en stadswijken moesten de woningnood in snel tempo
verminderen. Het historisch landschapsschoon werd door al deze veranderingen veel
sterker bedreigd dan vóór of zelfs tijdens de oorlog. In de jaren vijftig waren er weinig
middelen om de massale afbraak van historische boerderijen en molens tegen te
houden. Voordien waren deze ‘monumenten van landelijke bouwkunst’ sporadisch
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onderkend. De Voorloopige Lijst telde maar enkele tientallen winden watermolens
en nog geen 500 boerderijen (op een bestand van minstens 10.000). Evenzo bevatten
de eerste delen van de Geïllustreerde Beschrijving maar een paar dozijn
‘boerenhuizen’ en soms een of meer molens. Deze representanten van volkskundige
waarde voldeden volgens de gezaghebbende Jan Kalf niet aan ‘het beginsel, dat de
monumentenbeschrijving alleen “het bijeenbrengen van materiaal” voor de
kunstgeschiedenis ten doel heeft’. Voor geïnteresseerden waren volgens hem,
schrijvend in 1912, al
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belangrijke ethnografische en bouwkundige monografieën verschenen.14.
Inderdaad was al voor de oorlog vanuit verschillende disciplines (volkskunde,
landbouwkunde en architectuur) studie verricht naar verschijningsvorm, constructie,
materiaalgebruik, indeling en regionale spreiding van de verschillende boerderij- en
molentypen. Vreemd genoeg werden de boerderijen toen niet als één samenhangend
geheel van woning en bedrijf, van exterieur en interieur gezien, zoals de eerste
kunsthistorisch onderzoeker op dit gebied, drs. R.C. Hekker constateerde. De
schilderachtige schoonheid van de landelijke bouwkunst was voor
esthetisch-romantische architecten als Jan Jans en L. Brandts Buys een inspiratiebron
voor het ontwikkelen van een eigentijdse, ‘streekeigen’ bouwstijl.15. Docerende
architecten als prof.ir. M.J. Granpré Molière en ir. J.F. Berghoef stelden de
ongekunstelde, maar functionele architectuur van de traditionele boerderijen ten
voorbeeld aan de bouwkundige studenten en stuurden hen op pad om door middel
van opmeting vertrouwd te raken met de oude constructiemethoden. Behalve als
leermiddel konden deze opmetingstekeningen ook dienen voor historische
documentatie. Onderzoek en behoud van historische boerderijen werd eveneens
bepleit vanuit de

3 Boerderij De Rozegaard te Schuddebeurs op Schouwen-Duiveland: representatief voorbeeld van
landelijke bouwkunst; opmetingstekening van Delftse Bouwkunde-studenten. Reproductie uit het
Bouwkundig Weekblad 1940.
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inmiddels geïnstitutionaliseerde welstandsadvisering en op de vijftiende landelijke
Monumentendag, in 1940, lanceerden de Bond van Nederlandse Architecten, de
Bond Heemschut en het genootschap Architectura et Amicitia de oprichting van een
Stichting tot documentatie van landelijke bouwkunst. Ondanks de Duitse bezetting
ging het documentatiewerk door en kwam hiervoor geleidelijk meer steun vanuit de
Rijkscommissie en het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.16.
Náást dit documentatiewerk hield ook het Bureau Wederopbouw Boerderijen zich
tijdens en na de oorlog bezig met boerderij-onderzoek, evenals het Nederlands
Openluchtmuseum, maar zonder onderling verband. Daarom werden de verschillende
werkzaamheden gebundeld via de begin 1960 opgerichte Stichting Historisch
Boerderij-Onderzoek (SHBO). Alle documentatiewerk ten spijt, de wettelijke
bescherming van de boerderijen liet nog op zich wachten en dat terwijl de ene na de
andere sneuvelde. In 1959 bleek van de voorlopig beschermde boerderijen al eenderde
te zijn verdwenen.17. Vooral in de jaren zestig begonnen de rationalisatie en
schaalvergroting in de landbouw merkbaar te worden. Die werden sterk aangemoedigd
door de activiteiten van de Europese Economische Gemeenschap (opgericht in 1958)
en de groeiende coöperaties, maar gingen ten koste van honderden kleine
boerenbedrijven en het bijbehorende cultuurlandschap.
Met de molens was het al even miserabel gesteld, hoewel de vereniging De
Hollandsche Molen sinds 1924 morele en financiële steun voor het molenbehoud
kreeg van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) en sinds
1935 ook van het ministerie van Waterstaat. Bij telling in 1945 bleken 1.306 molens
de oorlog onbeschadigd te hebben doorstaan. Bovendien hadden vele tientallen
polder- en graanmolens tijdens de bezetting hun nut bewezen als maalwerktuig.
Desondanks kregen de molens voorlopig geen speciale monumentenstatus. Regelingen
voor een wettelijke molenbescherming haperden telkens weer, terwijl mechanisering
en afbraak vrijwel ongehinderd voortgingen.18.
Toen de Monumentenwet in werking trad, hadden de voorgaande acties tot behoud
en onderzoek van boerderijen en molens er wel voor gezorgd dat ook deze als
monument erkend konden worden. Om die reden was, ondanks een zekere besmette
bijklank, de ‘volkskundige waarde’ expliciet als een van de selectiecriteria
opgenomen. Zodoende kwamen ongeveer 4.800 boerderijen op de monumentenlijst
en circa 1.000 molens. De helft daarvan heeft geen maalfunctie meer; zij dienen
voornamelijk als landmark in het open polderland of als markante herinnering aan
ambachtelijke productieprocessen in stad en dorp. Intussen hebben ook vele
historische boerderijen hun oorspronkelijke functie verloren, of hun oorspronkelijke
erfinrichting met siertuin, boomgaard en bescheiden bijgebouwen. Niettemin is het
thema ‘landelijke bouwkunst’ voorgoed verankerd in de monumentenzorg, al moet
het steeds opnieuw verdedigd worden bij de diverse plannen voor landinrichting,
stads- en dorpsuitbreidingen, verbetering van de infrastructuur (van dijkverzwaring
tot aanleg van snel- en spoorwegen) en van de waterbeheersing.

Thema 3:
Beschermde stads- en dorpsgezichten
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In nauwe samenhang met de voorgaande thema's staat de bescherming van stads- en
dorpsgezichten. Het idee om naast natuur- en architectuurmonumenten ook
stedenbouwkundige monumenten aan te wijzen was al herhaaldelijk geopperd tijdens
het interbellum. Vooral in Heemschutkring werd bescherming nagestreefd - als
weerwoord op de beeldverstorende ‘stadsleelijkerds’ van de massale warenhuizen
en kantoren in de historische binnensteden en de steeds radicalere plannen om ruim
baan te maken voor het verkeer. Tot 1940 was er nog geen nationaal beleidskader
voor de stads- en dorpsvernieuwing van bestaande nederzettingen, noch voor de
ruimtelijke ordening van het platteland. Het was een pijnlijke paradox dat hiervoor
juist tijdens de Duitse bezetting de eerste aanzetten werden gegeven.19.
Na de bevrijding werd steeds vaker naar de (rijks)overheid gewezen om zich in
te spannen voor het behoud van de historische schoonheid in stad en land en voor
de bevordering van een goede integratie van oude en nieuwe aanleg. Zelfs een van
de eerste planologen, dr.ir. W.B. Kloos, bleek zich bewust van ‘het groote aesthetische
conflict, dat zich in het zich voortdurend verjongende centrum onzer steden
onophoudelijk voordoet (...) Hier is men in sterke mate gebonden aan bestaande
toestanden en bebouwing, tengevolge waarvan van den architect die geroepen wordt
hier een nieuw bouwwerk in historische omgeving te stichten een groote mate van
tact en zelfbeheersching wordt vereischt. Vooral wanneer het nieuwe bouwwerk
verrijst temidden van, of in de onmiddellijke nabijheid van historische waardevolle
stadsgedeelten en/of monumenten, maakt de schaal van het bouwwerk een zeer
essentieel punt uit (...); eerst daarna volgen de vorm en de kleur.’20.

Stedenbouwkundige adviezen
De regering reageerde echter traag, bekommerd als zij was om de acute noden van
schaarste en schade te
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verhelpen. Pas in 1946 werd de Voorlopige Monumentenraad geïnstalleerd, waarvan
de Rijkscommissie voor de Monumentzorg (II) uit haar leden een Commissie van
Advies voor het behoud van het Stads- en Dorpsbeeld formeerde. Dit op grond van
de begripsomschrijving van de ‘monumenten’ in het aanstellingsbesluit, waarin werd
verwezen naar ‘de schoonheid of het karakter van een stads- of dorpsbeeld of van
een landschap’. Deze actieve adviescommissie bezocht al in het eerste jaar van haar
bestaan de steden Groningen, Nijmegen, Arnhem, Naarden, Middelburg, Sluis,
Souburg, Westkapelle en andere Zeeuwse plaatsen in verband met de
herinrichtingsplannen aldaar. Blijkens haar jaarverslagen had de Rijkscommissie
veelvuldig contact met het College van Algemene Commissarissen voor de
Wederopbouw. Zij had ook een 120-tal gemeenten om een plattegrond verzocht
waarop de monumenten waren aangegeven, een verzameling luchtfoto's van oude
steden aangelegd en een lijst van gemeenten laten samenstellen ‘waarvan het
stratenplan niet zonder voorkennis van onze Commissie behoort te worden
gewijzigd’.21. In de jaren vijftig, voor de invoering van de wet, bracht de
Rijkscommissie al een groot aantal stedenbouwkundige adviezen uit: over plannen
om grachten te dempen voor het verkeer (van Sneek tot Breda), over
uitbreidingsplannen en veranderingen in de directe omgeving van ‘grote’ monumenten
(Laurenskerk, Rotterdam; Goudkantoor, Groningen; kasteel Renswoude) en over
forse ingrepen in het stadsbeeld, al dan niet in combinatie met saneringsplannen
(Dordrecht). In Alkmaar en Veere was het gelukt om een plan tot radicale openlegging
van de binnenstad voor het verkeer te laten ombuigen ten gunste van de historische
grachten. Vaak was niet meer dan een compromis of berusting haalbaar, of het nu
ging om de dreigende aantasting van de Nieuwmarktbuurt in Amsterdam of van de
Drentse buurtschap Tweeloo bij Meppel.
Ondanks de betrachte zorgvuldigheid van sommige stedenbouwkundigen bleef het
problematisch dat een wettelijke beschermingsgrond ontbrak, vooral in verband met
de rigoureuze krotopruiming in de historische binnensteden. In 1955 werd de
Ontwerp-Monumentenwet aangeboden aan de Staten-Generaal met daarin een
afzonderlijk hoofdstuk over beschermde stads- en dorpsgezichten. Het duurde echter
tot het zittingsjaar 1959-'60 voordat de Tweede Kamer hierop inging. Intussen hadden
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Bond Heemschut en het
Nederlands Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw (NIVS) al op dit
wetsvoorstel gereageerd, waarbij heftige meningsverschillen naar voren kwamen
over het primaat van de belangenafweging:
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4 De schilderachtige buurtschap Tweeloo, waarvoor het instrument ‘beschermd dorpsgezicht’ te laat
kwam: het moest, ondanks aangeboden rijkssubsidie voor conservering, volgens gemeentelijk besluit
van 1954 plaatsmaken voor de Meppelse nieuwbouwwijk Haveltermade, uitgevoerd in 1965. Foto in
het biek: ‘Ooit gesloopt Nederland’ uit 1985

‘Wij onderschrijven ten volle dat bij een afweging waarbij monumenten aan de orde
komen “een grondige en bezonken architectuur-historische kennis” nodig is. Niemand
veronderstelt dat de stedebouwkundigen altijd deze kennis zullen hebben, evenmin
als een stedebouwkundige gedetailleerde vakkennis bezit ten aanzien van vele andere
terreinen, die tot zijn werksfeer behoren (...) De tegenstelling, die het Bestuur van
Heemschut maakt tussen de eeuwigheidswaarde van een monument en de tijdelijke
belangen, die daar tegenover staan, moeten wij met nadruk afwijzen (...) Belangen
van andere aard dan dat van het behoud van bestaande monumenten kunnen ook een
grote stabiliteit op lange termijn hebben,’ volgens het NIVS.22.

Bescherming in theorie en praktijk
Uiteindelijk werd besloten dat de beschermde stadsen dorpsgezichten zouden worden
aangewezen door twee ministers, met respectievelijk Cultuur en Ruimtelijke Ordening
in hun portefeuille en dat daartoe de Woningwet zou worden aangevuld. Met dit
compro-
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mis was de positie van de centrale overheid weer enigszins versterkt tegenover de
gemeentebesturen, ‘die helaas maar al te dikwijls slechts oog hebben voor plaatselijke
belangen’.23.
Mede naar aanleiding van alle stedenbouwkundige ingrepen van de jaren vijftig
- gepaard gaande met demping, doorbraak en kap - en de eerste realisaties van
‘torenflats in de historische kern’ (Drakestein aan het Neude in Utrecht en een 25 m
hoge woontoren naast de Wilhelminabrug in Maastricht) was na ampel overleg de
wettelijke definitie van de ‘stadsen dorpsgezichten’ verruimd ten opzichte van eerdere
begripsomschrijvingen tot ‘groepen van onroerende zaken, hieronder begrepen
bomen, wegen, straten, pleinen en bruggen, grachten, vaarten en andere wateren,
welke met een of meer tot de groep behorende monumenten een beeld vormen dat
van algemeen belang is wegens de schoonheid of het karakter van het geheel.’ Nu
was dus expliciet bepaald dat ook bruggen, wateren en bomen beschermd konden
worden en impliciet de historische straatpatronen en stadssilhouetten.
De praktijk bleek lastiger dan de theorie. De behoeders hadden eerder de
stadsgezichten voor ogen van de zeventiende- of achttiende-eeuwse schilderijen, met
kerktorens en molens als belangrijkste verticale accenten in de silhouetten, dan de
in de jaren zestig actuele stadscontouren met fabrieksschoorstenen, gashouders,
televisieantennes en kantoortorens. In de meeste binnensteden ging de voorbereiding
van plannen tot krotopruiming, verkeersdoorbraken en kantoorbouw onverminderd
door. Alleen al in 1962 kwamen vijftien gemeentelijke saneringsplannen aan de orde.
Daarbij stond de RDMZ ‘voor de veelomvattende taak bij al deze plannen de
gemeentebesturen te doordringen van de noodzaak, de historische bebouwing zoveel
mogelijk te ontzien’, hoewel toen nog geen stedenbouwkundigen in dienst waren.24.
Bovendien moest het wederzijds begrip voor de verschillende belangen van
economie, verkeer, welzijn en cultuurhistorie nog groeien en was de inventarisatie
van beschermenswaardige nederzettingen nog verre van compleet.
De eerste beschermingsvoorstellen richtten zich voornamelijk op nauwomgrensde
nederzettingen van voor 1850, waar de instandhoudings-problematiek relatief
overzichtelijk was en waar ook over de interpretatie van de ‘groepen monumenten’
weinig verschil van mening behoefde te bestaan: de historische bebouwing rondom
een middeleeuws kasteel of kerk, veelal enclaves in landelijk gebied. Zo werden in
1963-'65 de eerste dorpsgezichten voorgesteld in Aalten, Blauwkapel, Eemnes-Buiten,
Heenvliet, Jaarsveld, Lage Vuursche, Linschoten, Nieuwer ter Aa, Renswoude,
Vreeswijk, Wassenaar en Zuilen. Evenals bij de registratie van de eerste bouwkundige
monumenten waren de betreffende Toelichtingen op de bescherming van de stadsen dorpsgezichten (vanaf 1966 ingeschreven) zeer summier. Allengs nam het aantal
aanwijzingen toe en daarmee ook het aantal beschermde nederzettingstypen. Het
onderscheid tussen stad en dorp sprak vrijwel vanzelf en ging grotendeels terug op
de verleende historische stadsrechten.
Moeilijker was het om de begrenzingen te bepalen. De wettelijke definitie liet
daarvoor letterlijk alle ruimte. Niettemin perkte de jurisprudentie de vrijheid om
onbebouwde gebieden - vooral die met agrarische bestemming - bij de bescherming
te betrekken steeds meer in. Hoewel bij de lange aanloop tot de wet nadrukkelijk de
schoonheid van het landschap als beschermingsgrond was genoemd, bepaalden
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verschillende Kroonuitspraken dat ‘met de Monumentenwet geen
landschapsbescherming mag worden bedreven’. Uitzonderingen waren
cultuurlandschappen met buitenplaatsen ('s-Graveland) of rondom wind- en
watermolens (Kinderdijk, Ronkenstein). Toch nam de omvang van de beschermde
gebieden gaandeweg toe en werd bij voormalige vestingsteden de grens veelal aan
de buitenboord van de stadssingel gelegd. Soms werd ook een nog onbebouwd
schootsveld binnen de begrenzing getrokken (zoals bij Brielle, Naarden, Nieuwpoort)
of een negentiende-eeuwse toevoeging (Snouck van Loosenpark, Enkhuizen).25.
In 1980 werd het aanwijzingsprogramma gewijzigd wegens tussentijdse structurele
veranderingen en nieuwe opvattingen. Afgezien van de midden-negentiende-eeuwse
stadsuitbreidingen in Den Haag (Willemspark) en Rotterdam (Scheepvaartkwartier)
en de ontginningskolonie Griendtsveen in de Peel was er toen met opzet nog geen
aandacht geschonken aan jongere ensembles, omdat hiervoor eerst meer kennis
vergaard moest worden.

Thema 4:
Jongere bouwkunst en stedenbouw
Bij de oplevering van de eerste monumentenlijsten was al gesteld dat er nog veel
werk te doen bleef voor verfijning en aanvulling, met name voor de jongere
bouwkunst. Ze werden incidenteel bijgesteld naar aanleiding van gemeentelijke
reacties en particuliere aanvragen en min of meer structureel via nieuwe
inventarisaties. Zo werd in 1972 de monumentenlijst van Amsterdam aangevuld met
onder andere Amstelhotel, Carré, Concertgebouw, Hotel Américain en
Scheepvaarthuis, nadat Centraal Station, Rijksmuseum en de Beurs van H.P. Berlage
op verzoek van

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

139
de gemeente al direct aan het register waren toegevoegd. Voordien hadden andere
partijen - zoals Heemschut, universiteiten, architectenbond en Raad voor de Kunst
- al de inventarisatie en bescherming van jonge monumenten uit de periode 1900-1940
en verlaging van de vijftig-jarengrens bepleit en daartoe diverse initiatieven
genomen.26.
De toenmalige staatssecretaris H.J.L. Vonhoff reageerde hierop met een verzoek
aan de RDMZ om een lijst van ongeveer 300 potentiële monumenten van na 1850
op te stellen. Veel armslag voor systematische exploratie van het ongekend grote
areaal van de jongere bouwkunst was er echter niet omdat het ‘normale werk’ van
de Geïllustreerde Beschrijving weer voluit moest worden voortgezet en de personele
bezetting van de RDMZ niet werd aangepast aan de blijvende wettelijke taak van
inventarisatie en registratie van beschermenswaardige rijksmonumenten. Afgezien
van ‘de door personeelsgebrek veroorzaakte onmacht van de Rijksdienst om het
enorm omvangrijke vóóronderzoek naar behoren te kunnen verrichten’ leverde de
aanpak van de ‘jongere en jongste monumenten in spe’ diverse problemen op vanuit
kunsthistorisch en financieel-technisch oogpunt. Dit laatste in verband met de beperkt
beschikbare restauratiegelden die de commissie voor de moeilijke keuze plaatsten
voor het behoud van ‘oude’ óf ‘jonge’ monumenten. Verder was het vakjargon rond
1970 ‘meer afgestemd op de bouwkunst van vroeger eeuwen’ en gedegen studie van
de jongere bouwkunst moest in Nederland nog beginnen. Desondanks werd een begin
gemaakt met een systematische selectie, deels naar categorie, deels naar plaats. Het
gebrek aan mankracht op de RDMZ bleef parten spelen bij de uitvoering, zodat de
commissie eind 1975 ‘zeer tot haar leedwezen aan de Minister moest berichten, dat
het registratie werk voorlopig niet voortgezet kon worden’.27.
Door deze beslissing, uitgerekend in het Europese Monumentenjaar M'75, werden
de behandeling van de grote stroom incidentele aanvragen en de categorale
verkenningen steeds moeilijker uitvoerbaar. Onder de volgende regering werd de
impasse doorbroken. Allereerst kon de RDMZ eind 1977 naar aanleiding van een
motie in de Tweede Kamer specifiek voor het inventarisatie- en registratiewerk twee
extra kunsthistorici aantrekken, in samenhang met een bescheiden reorganisatie.28.
Ten tweede besloot de nieuwe staatssecretaris, G.C. Wallis de Vries, om met ingang
van 2 oktober 1979 alle voorrang te geven aan de systematische inventarisatie, selectie
en bescherming van de jongere bouwkunst van na 1850. Een einddatum was nog niet
bepaald voor dit thema met vele variaties, waarbij zich ook de jongere stedenbouw
voegde.

Neogotische kerken en andere categorieën
Als eerste categorie van jongere bouwkunst werden de neogotische kerken onderzocht.
Al in 1960 concludeerde de Rijkscommissie naar aanleiding van enkele
subsidieverzoeken dat deze alleen positief konden worden beantwoord voor ‘slechts
die gebouwen, die de beste stijlkenmerken van deze periode bezitten en waarvan de
constructie redelijk is te noemen’.29. Bij gebrek aan wet was bescherming toen nog
niet mogelijk. Terwijl in de jaren vijftig nog vol overtuiging elke nieuwbouwwijk
werd voorzien van tenminste één kerkgebouw werd in de jaren zestig en zeventig
wegens de matige bouwtechnische conditie en de voortschrijdende ontkerkelijking
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de ene na de andere neogotische kerk gesloten en vervolgens gesloopt zonder dat
herbestemming serieus was overwogen. Daarom werd in 1970 besloten tot een
landelijke inventarisatie van de negentiende-eeuwse kerkgebouwen, die - geordend
per architect - voor strenge selectie aan de Rijkscommissie werden voorgelegd.
Wegens de speciale positie die de kerkelijke eigenaren in de wet hadden afgedwongen
voor het gebruik van hun monumenten, werden in eerste instantie alleen de
negentiende-eeuwse kerken van katholieke signatuur beschermd. Anders dan bij de
pluriforme protestantse kerkgenootschappen was het wettelijk verplichte kerkoverleg
eenvoudiger te voeren met de centraal georganiseerde katholieke bisdommen. Zij
kregen er 136 rijksmonumenten bij. De beschrijver drs. H.P.R. Rosenberg verrichtte
hiervoor al het vooronderzoek (als enig beschikbare kunsthistoricus van de RDMZ).
Zijn bevindingen bundelde hij in een afzonderlijke publicatie, waarin hij als een van
de eersten een lans brak voor meer interesse en begrip ten aanzien van de
‘neostijlen’.30.
Vanaf 1974 kwamen andere categorieën aan bod, deels op basis van de inmiddels
opgestelde ‘lijst-Vonhoff’, onder meer openbare gebouwen en visueel samenhangende
straat- en pleinwanden uit de negentiende eeuw zoals de schouwburg Musis Sacrum
in Arnhem, het Florapark in Haarlem, het Sweelinckplein in Den Haag en het dorpje
Haarzuilens bij kasteel De Haar. Bovendien werden enkele belangrijke complexen
van ‘woningwetarchitectuur’ op de monumentenlijst geplaatst, zoals die van de
Amsterdamse corporaties Eigen Haard (rondom het Spaarndammerplantsoen) en De
Dageraad (rondom Henriëtte Ronner- en Thérèse Schwartzeplein) van M. de Klerk
en P.L. Kramer met hun opmerkelijke metselverbanden, golvende vormen en
expressionistische detaillering. Dit viel samen met de hernieuwde erkenning van
deze werken via (inter)nationale tentoonstellingen en publicaties. De al even gerenom-
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meerde architectuur van na 1925 was toen echter nog te jong voor wettelijke
bescherming.31.
Intussen werd de systematische aanpak - degelijk, maar tijdrovend - herhaaldelijk
doorkruist door dreigende sloop van ‘monumentwaardige’ bouwwerken en de
commissie kon zich niet afzijdig houden. Per geval werd beoordeeld of bescherming
bestuurlijk en inhoudelijk te verantwoorden was. De afbraak van de Koninginnekerk
in Rotterdam en het kantoor van ‘De Utrecht’ in Utrecht, twee fraaie voorbeelden
van Jugendstil-architectuur, bleek onafwendbaar, maar het historistische Kurhaus in
Scheveningen kon nog net van de ondergang worden gered. Nog veel meer incidentele
aanvragen zouden volgen maar slechts bij uitzondering worden gehonoreerd. Alleen
al in 1978 passeerden omstreeks 1.200 aanvragen de revue.
Daarbij doken behalve kerken, kantoren, arbeiderswoningen en villa's van rond
1900 nog meer onbekende categorieën op die door voortgaande modernisering en
gebrek aan waardering steeds meer in verdrukking kwamen. Bovendien had de in
Plan gepubliceerde lijst van ‘jonge monumenten’ het subthema van de recente
architectuur indringend aan de orde gesteld.

Bijzondere architectuur 1850-1940
Als aanzet tot verdere analyse van architectenoeuvres presenteerde het zojuist
opgerichte Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (NDB) in 1975
een viertal grote tentoonstellingen onder de noemer ‘Nederlandse architectuur
1880-1930’ met architectuurtekeningen uit eigen collectie, gevolgd door nog vele
andere exposities en publicaties. Het NDB ressorteerde tot 1989 onder de
Kunsthistorische Afdeling van de RDMZ en werkte in nauw overleg samen voor de
ontwikkeling van een verantwoorde selectie-aanpak van de jongere bouwkunst. In
1980 bracht een daartoe ingestelde subcommissie van de Monumentenraad een
beredeneerd rapport uit waarin zij voorstelde om het jaar 1940, begin van de Tweede
Wereldoorlog, als einddatum van de jongere bouwkunst te nemen om voldoende
recht te doen aan de internationaal vermaarde architectuur van het Nieuwe Bouwen.
Samen met RDMZ en NDB maakte de commissie een selectie van ‘bijzondere
monumenten van jongere bouwkunst’ die zonder meer bescherming verdienden.
Eindelijk konden de al zo lang als eigentijdse monumenten aangemerkte
meesterwerken worden beschermd, zoals sanatorium Zonnestraal in Hilversum, de
Openluchtschool in Amsterdam en de Van Nellefabriek in Rotterdam.
Ook werden twee dozijn ‘witte villa's’ en nog andere avantgardistische
woningprojecten geselecteerd: in Amsterdam bijvoorbeeld de bebouwing rondom
de Brink van het experimentele Betondorp en de atelierwoningen aan de
Zomerdijkstraat en in Rotterdam het Justus van Effencomplex, de Kiefhoek, de
Parklaanflat en de Bergpolderflat.32.
Ironisch genoeg werden toen ook het in 1947 als ‘stadsleelijkerd’ misprezen Witte
Huis in Rotterdam en het om zijn schaal omstreden kantoor van de Ned. Handelmij.
van K.P.C. de Bazel in Amsterdam als beschermde monumenten aangewezen. Juist
De Bazel had de discussie over de eigentijdse architectuurmonumenten het eerst op
gang gebracht en geworsteld met de noodzakelijke schaalvergroting bij de
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cityvorming. Verder werden enkele laatnegentiende-eeuwse complexen aan de lijst
toegevoegd die in hun tijd innoverend waren vanuit sociaal of technisch oogpunt,
zoals het Agnetapark in Delft, de Passage in Den Haag en de Westergasfabriek in
Amsterdam. Om het brede publiek meer vertrouwd te maken met de nieuwe
werkterreinen van de monumentenzorg, verzorgde de RDMZ diverse educatieve
projecten, waarvan twee foto vouwbladen over 19de-eeuwse bouwkunst en
Volkswoningbouw aan een lange reeks van publicaties, tentoonstellingen en
diaklankbeelden voorafgingen.

Projectmatige verkenningen
In overleg met de commissie wijdden de drie nieuwe inventarisatiemedewerkers van
de RDMZ zich ook aan de gecompliceerde taak om elk een naar karakter en situering
verschillend ‘proefgebied’ te exploreren vanuit cultuurhistorische invalshoek. Voor
deze methodologische test waren op praktische gronden De Peel (later vervangen
door Zuid-Limburg), Twente en de binnenstad van Amsterdam gekozen. Het
Amsterdamse onderzoek mondde uit in een verdere verfijning van de selectiecriteria
en een gezamenlijke publicatie van Rijkscommissie en RDMZ: Jongere Bouwkunst,
Amsterdam binnen de Singelgracht (1850-1940). Bovendien kreeg de nieuwe minister,
mr.drs. L.C. Brinkman, publiekelijk het advies om de gebiedsgebonden inventarisatie
voort te zetten en wel op een decentrale wijze. Daarmee werd ingespeeld op de
intensieve discussies die binnen en buiten de RDMZ gaande waren over de positie
van de monumentenzorg als rijkstaak, mede in het kader van de algemene
decentralisatietendenzen van die tijd.
Bij wijze van voorproef werd in 1985 het selectiestelsel op verzoek van de
gemeente Hilversum toegepast op het vooroorlogse werk van architect-stedenbouwer
W.M. Dudok aldaar. Het was voorlopig de laatste keer dat een architectenoeuvre
centraal zou staan maar de eerste maal dat een ‘jonge monumentengemeente’ een
rechtstreekse rol opeiste in het
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5 Het Witte Huis aan de Wijnhaven te Rotterdam (1897-98), ontworpen door W. Molenbroek als
eerste skyscraper naar Amerikaans voorbeeld en beschermd als bijzonder monument van jongere
bouwkunst. Destijds was het met elf bouwlagen en een per lift bereikbaar dakterras op 45 m het
hoogste particuliere gebouw van Europa. De hoge dakreclame, al van circa 1910, is inmiddels door
een andere, lagere vervangen. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1968.

rijksbeschermingsbeleid en dat voor zowel gebouwen als gebieden.33.
Tot omstreeks 1980 liepen de inventarisaties van waardevolle gebouwen en
gebieden weinig parallel.
Terwijl de kunsthistorici al lang doende waren om de jongere bouwkunst thematisch
te verkennen en er zelfs diverse jonge woningbouwcomplexen waren beschermd,
hadden de stedenbouwkundigen van de RDMZ nog de handen vol aan de bescherming
van oudere kernen en het planologisch overleg. Intussen verschoof de
stadsvernieuwing naar de uitbreidingswijken uit de periode 1850-1940 en bracht ook
daar drastische veranderingen in bebouwing, rooilijnen, beplanting en openbare
ruimte. De bijzondere woningbouwmonumenten in die wijken werden zorgvuldig
opgeknapt, maar een groot aantal karakteristieke woonblokken zonder beschermde
status moest plaats maken voor tamelijk uniforme nieuwbouw. Diverse buurtcomitees,
gehecht aan het eigen karakter van hun woonomgeving, protesteerden tegen deze
nieuwe saneringsgolf met wisselend succes.
Voordien werden aan de negentiende-eeuwse wijken rondom de historische stadsen dorpscentra nauwelijks cultuur- of ruimtelijk-historische waarden toegekend. Het
was dus hoog tijd om de diverse ‘tussenringen’ van het jongere (steden)bouwkundig
erfgoed tussen historische kernen en naoorlogse nieuwbouwwijken op samenhangende
wijze te onderzoeken. Na proefnemingen in Almelo, Hengelo, Den Haag en Hilversum
door een speciale werkgroep was een
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geschikte methodiek ontwikkeld voor een landelijke verkenning van de immense
terra incognita van de jongere (steden)bouwkunst.34.
Voor de uitvoering van een dergelijk omvangrijk veldonderzoek in heel Nederland
had de RDMZ, evenals bij eerdere beschermingsronden, onvoldoende personeel.
Dankzij drie bijzondere elementen - een ministeriële nota over de toekomstige
decentralisatie van de monumentenzorg, een breed ondersteunde motie van de Tweede
Kamer voor een systematische (afzonderlijk gefinancierde) inventarisatie van het
jongere erfgoed en een daarop inspelend advies van de Monumentenraad - en
andermaal een reorganisatie van de RDMZ, werd voor deze taak een unieke aanpak
gekozen door middel van het inmiddels welbekende Monumenten Inventarisatie
Project (MIP). Met het MIP werd niet alleen een decentraal samenwerkingsverband
geïntroduceerd, maar ook een landelijk uniforme werkwijze waarin de
historisch-geografische benadering, naast architectuurhistorische en
stedenbouwkundige aspecten, een belangrijke rol speelde. Het project werd in zeven
jaar voltooid (1987-'94) met externe hulp van meer dan honderd contractanten. De
oogst is rijk en veelsoortig: ruim 165.000 objecten en complexen en ongeveer 650
‘gebieden met bijzondere waarden’ zijn gedocumenteerd. De aanvankelijke bedoeling
was om door middel van diverse dwarsdoorsneden - stilistisch, typologisch,
cultuurhistorisch, topografisch en per architectenoeuvre - en ‘onderlinge vergelijking
van de tegen een nationale achtergrond te plaatsen regionale en lokale ontwikkelingen’
tot een weloverwogen keuze te komen van jongere monumenten.35. Dit
wetenschappelijke ideaalmodel was echter in verband met de verschillende
opleveringstermijnen van de zestien MIP-partners niet volledig haalbaar.
Om de verworven kennis en het succesvolle samenwerkingsverband voor het
vervolgtraject op het MIP te behouden is het Monumenten Selectie Project (MSP)
geëntameerd, dat op analoge wijze is georganiseerd, met een looptijd van acht jaar.
Het MSP bestendigde twee tendenzen van het MIP en de nieuwe Monumentenwet
1988 - de aandacht voor de ‘cultuurhistorische waarde’ en de decentrale uitvoering.
Maar de eerste selectieproeven noopten in 1994 tot versterking van de centrale regie
en een expliciete formulering van het begrip ‘nationaal belang’ terwille van een
evenwichtiger aanvulling van de rijksmonumentenlijst.36. Behalve door de
wetswijziging was de centrale regie in de knel gekomen door een nieuwe reorganisatie
van de RDMZ en een veranderde houding ten opzichte van de adviesraden, die ook
de Monumentenraad trof. Dit was des te precairder omdat de raad mede-initiator was
van MIP en MSP en met de dienst een langdurige expertise van inventarisatie en
selectie had opgebouwd. Gelukkig is de adviesfunctie alweer in ere hersteld, zodat
nu geregeld beoordeling plaatsvindt van de tussentijdse externe aanwijzingsverzoeken
en van de veelomvattende MSP-voordrachten.
Naar verwachting worden voor de eeuwwisseling maximaal 14.000 jongere
monumenten aan het rijksregister toegevoegd. Dat lijkt een groot aantal, maar het
omvat nog geen 10% van het MIP-bestand. Met de blik op de Nieuwe Kaart van
Nederland (die alle bekende uitbreidingsplannen voor de naaste toekomst bevat en
te zien is in het NAi in Rotterdam) en ook gelet op de betekenis van deze merktekens
van de vroeg-moderne maatschappij voor de vorming van onze huidige
post-industriële samenleving, is dit een bescheiden aandeel van het totale bouwareaal.
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Maatschappelijke en commerciële monumenten
Bij het MIP zijn velerlei gebouwtypen geïnventariseerd die in het pre-industriële
tijdperk nog niet bestonden (variërend van abattoir tot zwembad) en waarmee
nauwelijks een monumentenstatus werd geassocieerd. Deze status wint langzaam
veld, maar de functionele en financiële bedreigingen zijn er niet minder om. Bij het
bestuurlijk erfgoed raakt een groot aantal brandweerkazernes, gemeentehuizen,
gevangenissen, kantongerechten, politiebureaus en postkantoren nu voor het
oorspronkelijk doel verouderd en wordt aangepast, afgestoten of afgebroken. Dezelfde
problematiek van veroudering en herbestemming doet zich voor bij de de rijk
geschakeerde reeks van scholen, bibliotheken, laboratoria, sterrenwachten en andere
onderwijs- en universiteitsgebouwen. Vooral op en aan de vroegere vestingwallen
zijn laboratoria verrezen die wegens de internationale faam van de daaraan verbonden
geleerden met recht monumenten van de wetenschap zijn te noemen. Door de huidige
universiteitsbesturen worden zij echter niet altijd als zodanig gekoesterd, mede onder
invloed van recente maatregelen van bezuiniging, herstructurering en hedendaagse
technische eisen. Wel zijn er dit jaar twee bemoedigende initiatieven ontplooid om
meer interesse te wekken voor het educatieve erfgoed: de tentoonstelling ‘Nederland
naar school’ in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) en de themakeuze van de
jaarlijkse Open Monumentendag (scholen). De MIP-resultaten bieden hiervoor nuttige
informatie.
Daarentegen is de kans groot dat de MIP-gegevens voor het medisch-sociale
erfgoed nu niet meer actueel zijn. Recente voorschriften en beheersmaatregelen
bemoeilijken steeds meer het behoud van voor-
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oorlogse ziekenhuizen, sanatoria, weeshuizen en andere verzorgende instellingen.
Juist in de afgelopen jaren zijn dan ook vele karakteristieke voorbeelden afgebroken
(bijvoorbeeld het academisch ziekenhuis in Groningen en sanatorium Zonnegloren
in Soestduinen) en nog vele sloopplannen staan op stapel. Vrijwel ongemerkt
verdwijnt een van de oudste pijlers van de huidige verzorgingsstaat uit het zicht.
Het is een schrale troost dat nog enkele symbolen van de vooroorlogse
gezondheidszorg door middel van herbestemming bewaard zijn gebleven, zoals het
Binnengasthuiscomplex in Amsterdam (heringericht voor universitaire voorzieningen
en wonen), het Ooglijdersgasthuis in Utrecht (thans in gebruik bij de Hogeschool
voor de Kunsten) of het Noordersanatorium in Zuidlaren (nu pharmaceutisch
onderzoekscentrum).
Ook andere voorzieningen voor openbare en particuliere gezondheid kampen met
verscherpte bouwvoorschriften en teruglopende onderhoudsbudgetten. Het zijn bij
uitstek de vroege symbolen van onze welvaartsmaatschappij, al kleeft aan sommige
ook het etiket van de werkverschaffing: de gebouwen en terreinen voor sport en
recreatie. Enkele sportgebouwen zijn al wegens de bijzondere architectuur- en
cultuurhistorische betekenis als monument beschermd (bijvoorbeeld het Olympisch
Stadion in Amsterdam en het openluchtzwembad in Zwolle) maar vele andere zijn
respectloos gesloopt (inclusief het roemruchte Ajaxstadion), of worden met afbraak
bedreigd.
Relatief beter vergaat het de culturele monumenten, al hebben of moeten
verscheidene concertzalen, musea, schouwburgen en (film)theaters juist vanwege
de continuïteit van het gebruik soms ingrijpende wijzigingen of uitbreidingen
ondergaan. De situatie is minder gunstig voor het typisch twintigste-eeuwse fenomeen
van de bioscopen. Hiervan zijn nog weinig voorbeelden beschermd terwijl de druk
tot wijziging van gebouw of bestemming heel groot is wegens veranderend
bezoekersgedrag (vergelijk bijvoorbeeld het in Art Deco-stijl uitgevoerde en
zorgvuldig gerenoveerde Tuschinskitheater en het tegenoverliggende Cineacgebouw
in Amsterdam; deze functionalistische nieuwsbioscoop is in 1996 ingrijpend verbouwd
tot restaurant, weliswaar reversibel, maar in strijd met het oorspronkelijk purisme
van het Nieuwe Bouwen).
Van geheel andere aard zijn de kantoren, winkels en warenhuizen, die samen met
de theaters, hotels, restaurants en sociëteiten de city vorming in de binnensteden
markeren. Sommige van deze ‘commerciële kolossen’ (zoals het warenhuis van
Vroom en Dreesmann in Haarlem) werden bij hun komst verafschuwd wegens de
grote schaal en weinig bij de historische stads woonhuizen passende vormgeving.
Maar het kan verkeren. Sinds de Wederopbouw grijpen steeds grootschaliger
bouwprojecten nog radicaler in het subtiele stedelijk weefsel in dan hun voorgangers,
waardoor een andere maatverhouding is ontstaan en ook meer waardering voor de
zorgvuldig gedetailleerde architectuur van de vroege ‘citymonumenten’. Bovendien
zijn sinds de jaren tachtig talloze bedrijven naar nieuwe zichtlocaties en
bedrijvenparken langs het gelijktijdig uitdijende snelwegennet getrokken, waardoor
vele kantoorgebouwen in de stadscentra met leegstand, verminking of afbraak worden
bedreigd. Inmiddels zijn verschillende vooroorlogse representanten van het
grootstedelijk leven als beschermd monument aangemerkt hoewel daarvoor ruim
twintig jaar geleden nog grote huiver bestond bij zowel monumentenzorgers als
gebruikers.
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Thema 5:
Monumenten van Bedrijf en Techniek
Tegelijk met de groeiende interesse in de jongere (steden)bouwkunst begon in de
jaren zeventig, naar Engels voorbeeld, de belangstelling te ontwaken voor de
bouwwerken van ambachtelijke nijverheid, industrialisatie en infrastructuur. Zowel
vanuit de technische hogescholen en de historische faculteiten als vanuit kringen van
monumentenzorg en toerisme werden toen nieuwe belangenorganisaties opgericht
voor de ‘industriële en technische archeologie’. Zij zetten zich in voor de steeds meer
bedreigde monumenten van bedrijf en techniek - zowel uit de preindustriële periode
als daarna. Voor het erfgoed in ijzer en staal en voor de vroege betonconstructies
komt vooral sinds de late jaren tachtig meer waardering.37.
Slechts bij hoge uitzondering hadden de werkplaatsen van weleer, zoals
kalkbranderijen, leerlooierijen, meestoven, smederijen, tabaksschuren, veldovens en
wasserijen, ondanks hun volkskundige waarde een plaats veroverd op de voorlopige
of eerste monumentenlijsten. Sommige gebouwen bleven ter plekke behouden (al
dan niet als beschermd monument of museum), andere zijn naar openluchtmusea
verplaatst. Maar een groot aantal is domweg afgebroken in anonimiteit of ontdaan
van de karakteristieke inrichting. Bescherming werd alleen zinvol geacht wanneer
men de oude bedrijfsgebouwen en waterbouwkundige werken als sluizen, bruggen
en gemalen in hun oorspronkelijke context, inclusief de technische installaties kon
bewaren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de ambachtelijke steen- en pannenbakkerij De
Panoven in Zevenaar, waarvan niet alleen het achtzijdige ovengebouw en de zeldzame
zigzagoven uit 1925-'26 resteren maar ook de vormloodsen (met Aberson
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vormbakpers), drooghutten, kleiputten, smalspoor met locomotief en andere
hulpmiddelen voor het productieproces. Plannen om hier een baksteenmuseum te
vestigen zijn in ontwikkeling.38.
Voor allerlei infrastructurele werken leek een ‘tweede leven’ tot voor kort
onhaalbaar. Door veranderende verkeerseisen en stedenbouwkundige opvattingen
verminderde het aandeel van het vervoer over water en spoor ten gunste van het
steeds massalere autoverkeer, dat ondanks de oliecrisis van 1973 sterk werd bevorderd
door de aanleg van honderden kilometers asfaltwegen. Omwille van het wegverkeer
werden, evenals de grachten in de binnensteden, vele oude kanalen gedempt. In
reactie pleitten zowel monumenten- als toeristische organisaties voor het behoud van
deze voor Nederland zo kenmerkende structuren. Met de huidige groei van de
pleziervaart komt er weer een nieuw gebruiksperspectief voor diverse waterwegen,
die voor de beroepsvaart in onbruik waren geraakt zoals het Apeldoorns kanaal.39.
Voor de historische bruggen en sluizen zijn de mogelijkheden tot functioneel behoud
mede gecompliceerd vanwege de huidige tendens om het bedienend personeel te
reduceren. In Leidschendam bijvoorbeeld is het historisch hart van brug en sluis met
moeite behouden, en in Gorinchem wel de Lingehaven maar niet de bijzondere draaien ophaalbruggen over de omringende vaarroutes. Daarbij komen nog de steeds
zwaardere veiligheids- en milieu-eisen, waardoor bijvoorbeeld de beroemde ijzeren
spoorbrug bij Culemborg en het betonnen viaduct over de Rijksstraatweg bij
Wassenaar, een van de oudste in zijn soort, geheel zijn vervangen. Bijna alle
vooroorlogse (en vroeg-naoorlogse) benzinestations langs de snelwegen zijn onlangs
verwijderd. Bij Nijmegen bleef echter het Amerikaans opgezette ‘Auto Palace’
bewaard, dat in 1936 gelijktijdig met de nieuwe Waalbrug werd geopend. Dit
modernistische gebouwtje met cirkelvormige luifel en 25 meter hoge lichttoren werd
destijds door de schoonheidscommissie gezien als een aantasting van het Gelderse
landschap, maar is nu als monument aangemerkt en in gebruik als architectenbureau.40.
Het erfgoed van de nieuwste vervoerssector, het vliegverkeer, is zozeer getroffen
door oorlogsschade, internationale concurrentie en permanente vernieuwing dat van
de vooroorlogse luchtvaartmonumenten vrijwel niets meer resteert. Alleen het
luchthavencomplex Ypenburg is nog over en inmiddels een rijksmonument; als
tijdelijk kantoor voor de ontwikkeling van de naaste VINEX-locatie wacht het nu
op een volgende herbestemming in een snel veranderende omgeving.41.
Bij de bouwwerken voor het railverkeer vindt afwisselend modernisering en behoud
plaats. Al in 1952 is het Maliebaanstation in Utrecht herbestemd als
Spoorwegmuseum. Vrijwel alle stoomtramlijnen en lokaalspoorwegen zijn opgeheven,
maar 's zomers zijn er nog twee stoomtrajecten in gebruik voor het toerisme, waarvan
langs de in 1886-'87 aangelegde lijn Hoorn-Medemblik de meeste stations nog
aanwezig zijn en deels als monument beschermd. Van een volgend stadium getuigt
de remise van de Haagsche Tramwegmij. uit 1906, die is gebouwd wegens de
electrificatie van het gemeentelijk tramwegnet en na tachtig jaar goede dienst is
ingericht als trammuseum. Nadien zorgden inventarisaties door een KNOB-werkgroep
en de MIP-teams voor een hernieuwde interesse in de spoorwegmonumenten.42. Het
industriële erfgoed was lang verguisd wegens de inbreuk op het erfgoed van de
Gouden Eeuw en het gebrek aan esthetische kwaliteiten. Om die reden werd zelfs
het revolutionaire stoomgemaal de Cruquius van de Haarlemmermeerpolder - destijds
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het grootste ter wereld - in 1932 door de toenmalige Rijkscommissieleden Berlage,
Pit en Martin een status als rijksmonument onthouden. Na de Wederopbouw was het
stoomtijdperk voorgoed voorbij. De stoomgemalen verging het als de molens, hun
aantal slonk zienderogen. In 1969 zijn op voorstel van de RDMZ de drie - deels
onttakelde - stoomgemalen van de Haarlemmermeerpolder alsnog op de
monumentenlijst geplaatst en in 1975-'78 nog eens vijftien andere, als enig compleet
bewaarde voorbeelden van de rond 1920 nog omstreeks 700 functionerende
stoomgemalen. Bezuiniging en schaalvergroting van de waterschappen maken het
tegenwoordig ook tientallen vooroorlogse electro- en dieselgemalen moeilijk om te
overleven.43.
Steeds vaker leidt de voortgaande modernisering van bedrijfsprocessen, installaties
en transport tot sluiting en functieverlies, of het nu gaat om gemalen, fabrieken,
stations, vuurtorens, watertorens of werven. Tijdens en na de naoorlogse
industrialisatiegolf in de jaren zestig - gevolgd door teruglopende werkgelegenheid
in de industriesector - zijn vele verouderde bedrijfsgebouwen als onrendabele
hinderpalen met de grond gelijk gemaakt. Beginjaren zeventig werden de
steenkoolmijnen in Zuidoost-Limburg gesloten. Het gevaar ontstond dat ‘een
belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van dit gebied en de Nederlandse industrie
visueel nagenoeg definitief (wordt) uitgewist’. Daarom leverde de RDMZ, met name
Christien Hofstee, een belangrijke bijdrage aan de integrale inventarisatie van dit
bijzondere industrielandschap. Haar baanbrekende onderzoek resulteerde in 1978
in een ruim geïllustreerde publicatie en een selectieve bescherming van de meest
zeldzame en beeldbepalende mijnmonumenten - van koeltoren tot kolonie.44.
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6 Een van de eerste erkende mijnmonumenten: de mijnschacht Nulland van de Domaniale Mijn te
Kerkrade, in 1907 als luchtschacht gebouwd, uitgebreid in 1915 en in 1921 bij inrichting voor
transport voorzien van steunconstructies tegen de middentoren; bij de restauratie van 1975-1976 is
een ventilator van de Oranje Nassau Mijn 1 bijgeplaatst. Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1979.

Vrijwel tezelfdertijd werden alle gietijzeren vuurtorens langs de Noordzeekust
beschermd, als samenhangend systeem van de negentiende-eeuwse kustverlichting.
Incidenteel werden nog andere markante en bedreigde monumenten van infrastructuur,
industrie en nutsvoorziening op de lijst geplaatst, zoals de geelgieterij in Joure, het
Drinkwaterleidingcomplex in Rotterdam, de scheepswerf ‘Kromhout’ in Amsterdam,
drie voormalige textielfabrieken (Jannink in Enschede, Van den Heuvel in Geldrop,
Mommers in Tilburg). Desondanks zijn enkele van deze industriële monumenten
later bij gebrek aan behoudsmogelijkheden alsnog gesloopt, zoals de Keppelsche
IJzergieterij en de werf Gusto in Schiedam.
Juist vanwege de industrialisatie was regio Twente gekozen als een van de drie
proefgebieden, als opmaat tot het MIP. Hierbij werd het industriële erfgoed even
intensief verkend als het architectonisch en cultuurhistorisch erfgoed uit 1850-1940.
Ook zijn diverse industrielandschappen aangemerkt als ‘gebied met bijzondere
waarden’. Na de inventarisatie bleek echter alweer veel verdwenen.45. Nog tijdens de
uitvoering van het MIP werd daarom aangedrongen op een ‘status aparte’ voor deze
gecompliceerde categorie. Een speciale commissie, benoemd door minister Brinkman,
rapporteerde hierover in 1989 onder de aansprekende titel Industrieel Erfgoed en de
Kunst van het Vernietigen. Zijn opvolgster Hedy d'Ancona zorgde voor de instelling
van een tijdelijk projectbureau (PIE) met de opdracht om specifieke criteria te
formuleren voor selectief behoud. Als eerste aanzet heeft een keur van jonge historici
en ingenieurs voor PIE 26 branchestudies verricht, mede met hulp van de
MIP-resultaten. Het projectbureau is inmiddels opgeheven en onlangs omgezet in
een coördinatiepunt, nadat in 1996 tijdens het Jaar van het Industrieel Erfgoed nog
eens aller aandacht was gevestigd op dit veelzijdige onderwerp.46. Door al deze
activiteiten staan de monumenten van bedrijf en techniek en de industrielandschappen,

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

samen met het overige erfgoed van jongere (steden)bouwkunst, nu definitief op de
agenda van de monumentenzorg.
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Thema 6:
Groene monumenten
In tegenstelling tot de eertijds verfoeide fabrieken behoorden de kastelen en historische
buitenhuizen van meet af aan tot de erkende monumenten. Voor de bijbehorende
parken en tuinen was de formele erkenning minder duidelijk, althans minder expliciet.
Deze naar esthetisch ontwerp beplante terreinen zijn noch een bouwwerk noch pure
natuur maar een ‘groenstructuur’. Juist na de invoering van de Monumentenwet gaf
deze tussenpositie onverwacht problemen, waardoor uiteindelijk het nieuwe thema
‘groene monumenten’ ontstond. Terwijl de wettelijke definitie was ingeperkt ten
opzichte van het landschapsschoon (in verband met afzonderlijke
natuurbeschermingsmaatregelen) waren de buitenplaatsen in het monumentenregister
niet nader gespecificeerd.
Bovendien kwam het noodzakelijk onderhoud van de particuliere parken door
financiële nood van de oorspronkelijke eigenaren en veranderend beheer van nieuwe,
niet-traditionele eigenaren steeds meer in de knel.47.
Hoe vanaf 1973 is gewerkt aan onderzoek, bescherming en instandhouding van
de historische tuinen en buitenplaatsen, wordt elders in dit jubileumboek beschreven.
Van belang is hier de constatering dat de historische parkaanleg - tot uiting komend
in soorten en patronen van de beplanting, zichtassen, waterpartijen, padenstelsels en
plaatsing van tuinobjecten - als een eigensoortige monumentale waarde is
geaccepteerd. In de loop van de jaren tachtig dienden zich nog twee andere categorieën
van groene monumenten aan: begraafplaatsen en openbare parken. Ook van deze
jongere groenstructuren heeft de oorspronkelijke aanleg, vaak ontworpen door
dezelfde tuinarchitecten als van de buitenplaatsen, steeds meer te lijden van
veranderend beheer, verminderende financiën en oprukkende nieuwbouw.
In 1985 verzond minister Brinkman naar aanleiding van een nieuw wetsvoorstel voor
de Wet op de Lijkbezorging en reacties van een speciale werkgroep van de Vereniging
van Hoofden van gemeentelijke Beplantingen, een opmerkelijke circulaire naar alle
gemeentebesturen om ‘na te gaan of aan begraafplaatsen en grafmonumenten in het
kader van het in ons land gevoerde beschermingsbeleid voldoende aandacht wordt
gegeven.’ Vele kerkhoven waren in de loop der tijd verwaarloosd of nagenoeg
verdwenen. Oudere begraafplaatsen, sinds de negentiende eeuw op last van de regering
aangelegd buiten de toenmalige bebouwde kom, raakten ingesloten door latere
uitbreidingswijken en werden gesloten. Toch zijn zij de moeite van het behouden
waard, niet alleen omdat de ‘dodencultuur een zeer wezenlijk onderdeel (is) van de
cultuur van een volk’ en ‘een bron oplevert voor onze kennis van de thans tot het
verleden behorende maatschappij’,maar ook omdat de dodenakkers ‘door hun ligging
en begroeiing in het leven van alle dag een grotere betekenis zouden kunnen krijgen’
als ‘mogelijkheid tot wandelen en bezinning,’ aldus de circulaire. Hoewel toen al
meer dan 150 begraafplaatsen geheel of gedeeltelijk waren beschermd, was
aanvullende inventarisatie en selectie nog alleszins gewenst. Mede gestimuleerd door
de hiertoe in 1986 opgerichte vereniging De Terebinth, diverse tentoonstellingen en
publicaties is de belangstelling voor het funeraire erfgoed sterk gegroeid.48. Talloze
begraafplaatsen en grafmonumenten zijn inmiddels geïnventariseerd en een select
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aantal is of wordt nu in de MSP-voordrachten opgenomen voor wettelijke
bescherming.
Voor de openbare parken is de waardering van de historische parkaanleg eigenlijk
pas in de jaren negentig goed op gang gekomen, culminerend in de recente aanwijzing
van het Amsterdamse Vondelpark (en diverse andere) als beschermd ‘groen
monument’. Als recreatiegebieden zijn de (stads)parken vanaf de opening
onverminderd populair gebleven, maar het was pas in de eindfase van het MIP dat
de eigen ontwerpkwaliteit en cultuurhistorische betekenis van de openbare
groenstructuren werden onderkend en als gelijkwaardig aan die van de historische
buitenplaatsen gesteld: tientallen parken zijn als ‘gebied met bijzondere waarden’
aangewezen. De limiet van de groene monumenten is daarmee nog niet in zicht.
Integendeel, het ziet ernaar uit dat het begrip ‘parkaanleg’ ook zal worden
getransponeerd naar de groenstructuren van landgoederen en cultuurlandschappen
in het buitengebied. Bovendien getuigen diverse evenementen en publicaties van
zowel wetenschappelijke als particuliere zijde van een stijgende interesse in dit
kleurrijke erfgoed van cultuur en natuur.49.

Thema 7:
Bijzondere gebieden en structuren
Via MIP en MSP is een nieuwe impuls gegeven aan de stedenbouwkundige
inventarisatie, selectie en bescherming van waardevolle ensembles, die met de
herinventarisatie van de ‘oude gezichten’ voorlopig leek afgesloten. Al doende werden
sommige oude toelichtingen herijkt en werd de discussie geopend over het begrip
‘stads- en dorpsgezicht’. Voor de meeste jongere ensembles - ontstaan als expansie,
ontginning of reconstructie - is het historisch onderscheid tussen ‘stad’ en ‘dorp’ niet
meer relevant, terwijl de structurele samenhang wel meer nadruk
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7 Hoofdingang van het Vondelpark te Amsterdam, aangelegd in 1864 naar ontwerp van J.D. en L.P.
Zocher in Engelse landschapsstijl, uitgebreid in 1877 en voorzien van een paviljoen, muziektent,
theehuis, standbeeld van Vondel, bruggen, vijvers, hekwerken en kleurrijke beplanting; eerste volkspark
dat werd aangewezen als beschermd monument. Situatie in 1914, met hekwerk uit 1883 naar ontwerp
van A. Linnemann en sculptuur van de Amsterdamse Stedemaagd. Foto C. Steenbergh (collectie
RDMZ/Steenbergh).

behoeft dan in de term ‘gezicht’ tot uitdrukking komt. In plaats daarvan werkte het
MIP met het begrip ‘gebied met bijzondere waarden’ als hulpmiddel voor de
toepassing van de stedenbouwkundige typologie en concentratie van de
objectinventarisatie. Allengs groeide dit begrip tot een zelfstandige grootheid met
een onverwachte reikwijdte. Behalve openbare parken, villagebieden, tuindorpen,
boerderijlinten, landbouwkolonies en landgoederenzones heeft het MIP nog vele
andere bijzondere gebieden opgeleverd met specifieke planmatige of
ruimtelijk-historische kwaliteiten van structuur, beplanting en bebouwing, zoals
militaire linies, religieuze en sociaal-medische complexen, dijkdorpen, veenkoloniale
structuren, civiel-technische projecten en industrie-landschappen. De MIP-publicaties
geven hiervan een kaleidoscopisch beeld, met een opmerkelijk grote verscheidenheid
aan bijzondere gebieden en structuren buiten de bebouwde kom, zoals de
scholtelandgoederen nabij Winterswijk (Roerdink), het bedevaartsoord in Heiloo of
de monding van het Noordzeekanaal in IJmuiden.
Tot aan het MIP waren maar weinig jongere structuren als waardevol beschouwd.
De vroegere strafkolonie Veenhuizen in de Drentse gemeente Norg was bijvoorbeeld
een ware ontdekking van een bijzonder cultuurhistorisch ensemble. Dit
negentiende-eeuwse cultuurlandschap is tot stand gekomen als landontginningsproject
in 1822 door de Maatschappij tot Weldadigheid en in 1886 getransformeerd tot
Rijkswerkinrichting. Onlangs is voor een goed beheer van structuur, landschap,
tuinen en bebouwing van Veenhuizen een speciaal bestemmingsplan opgesteld met
bijbehorend beeldkwaliteitsplan. Andere omvangrijke structuren, zoals kanalen en
militaire linies passen vanuit hun ontstaansgeschiedenis niet altijd binnen de actuele
gemeentegrenzen, wat bij eventuele planologische bescherming in verband met het
vereiste bestemmingsplan een nieuwe aanpak vereist.
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Zo wordt nu voor het Apeldoorns kanaal onderzocht of aanwijzing als ‘beschermd
gezicht’ toch mogelijk is. Vooruitlopend daarop is op mondiaal niveau de
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8 Deel van het 55 km lange Apeldoorns kanaal naar Hattem, met bijbehorende brug,
brugwachterswoning en boombeplanting. Foto RDMZ, P. van Galen, 1997.

complete Stelling van Amsterdam eind 1996 op de Werelderfgoedlijst geplaatst
(thema 10) en voorstellen voor andere omvangrijke eenheden zijn in onderzoek.
Sinds enkele jaren worden ook in het kader van de planologische monumentenzorg
steeds meer initiatieven ontplooid om de nog aanwezige cultuurhistorische waarden
te karteren, onder meer voor het veel besproken Groene Hart. Naar aanleiding van
nieuwe plannen en externe verzoeken heeft de RDMZ diverse cultuurhistorische
analyses en waardestellingen van bijzondere gebieden en structuren geleverd van
uiteenlopende aard en ontstaansperiode, met als laatste een rapport over de kolonisatie
in het Land van Maas en Waal. Dit gaaf bewaarde resultaat van een vroeg-naoorlogse
ruilverkaveling waarin de ‘groene kamers’,zichtassen, wegpatronen, erf- en
laanbeplantingen en boerderijclusters met zorg zijn gecomponeerd, kan nu vanuit
historisch perspectief beschouwd worden als een bijzonder en behoudenswaardig
cultuurlandschap. Mettertijd mogen ook andere jonge cultuurlandschappen zoals de
Noordoostpolder gerekend worden tot de nieuwe thema's van de monumentenzorg.

Thema 8:
Erfgoed uit oorlogstijd
Al heeft de cultuurhistorische dimensie in de laatste decennia een dominante positie
gekregen bij de erkenning van onze ‘monumenten van geschiedenis’, de traditionele
krijgshistorische dimensie is nooit geheel verdwenen. De monumentenzorg heeft
eigenlijk altijd een vreemde fascinatie behouden voor de tot ‘dood weermiddel’
verworden militaire werken uit opeenvolgende stadia van defensiemiddelen. Steeds
jongere militaire monumenten kwamen zo in het vizier. Na de aanwijzing van de
historische vestingwerken rondom de steden bleek een nadere verfijning van de
bescherming wenselijk. In 1980 begon de RDMZ samen met de stichting Menno
van Coehoorn een aanvullende inventarisatie waarbij ook de negentiende- en
vroeg-twintigste-eeuwse toevoegingen werden meegenomen, tot betonnen bunkers
aan toe. De forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden ook verkend en
enkele onderdelen daarvan zijn nu beschermd. Ook toen al werd de functioneelen
ruimtelijk-historische samenhang van de gehele linie - met bijbehorende forten,
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sluizen en inundatiekommen - onderkend. Maar pas recentelijk wordt concreter
aandacht besteed aan de mogelijkheden tot herbestemming en planologische
bescherming van deze bijzondere structuur. Dit is mede te danken aan de toegenomen
interesse voor andere jongere militaire linies zoals de Stelling van Amsterdam, de
Grebbelinie en de Peel-Raamstelling (die door de provincie Noord-Holland en de
betrokken MIP-teams zijn ‘ontdekt’).
En passant werden enkele negentiende-eeuwse kazernes als beschermde
monumenten aangewezen (zoals de Promerskazerne in Naarden). Juist na de stichting
van het Koninkrijk in 1815 zijn steeds meer (in type en aantal) dienstgebouwen voor
militairen opgericht aan de toenmalige stadsranden. In de twintigste eeuw zijn er nog
tientallen nieuwe kazernes en andere defensiecomplexen bijgekomen. Nu worden
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9 Duitse bunker voor opstelling van machinegeweer, type 623, bij Koudekerke op Walcheren. Foto
P. Don, 1980.

vele daarvan afgestoten wegens de militaire modernisering en de recente politieke
ontwikkelingen, zoals de afloop van de ‘Koude Oorlog’ na de val van de Berlijnse
Muur en de afschaffing van de militaire dienstplicht. Een gecompliceerde taak van
herbestemming en selectieve bescherming moet nu worden aangepakt. Als een van
de eerste is de Prins Frederikkazerne in Leeuwarden verbouwd tot woonappartmenten,
gevolgd door de Juliana van Stolbergkazerne in Amersfoort en diverse andere
projecten.
In 1987 had de provincie Noord-Holland de betonnen verdedigingswerken uit de
20ste eeuw als een nieuwe opgave voor de monumentenzorg via een landelijk
symposium aan de orde gesteld en besloten tot selectieve bescherming. Zoals eerder
de Napoleontische werken uit de Franse Tijd tot ons gemeenschappelijk erfgoed
werden gerekend, ontstond eind jaren tachtig geleidelijk meer waardering voor het
erfgoed uit de tijd van de Duitse bezetting. Niet langer werden de betonnen bunkers
van de Atlantikwall beschouwd als ongewenste indringers in het duinlandschap die
zo snel mogelijk moesten worden ondergraven of opgeblazen, maar als uitingen van
een voorbije fase van oorlogvoeren. Bij het MIP hadden sommige provincies op
grond van eigen keuze ook de bebouwing uit de periode van de Tweede Wereldoorlog
betrokken. Daarbij kwam naast militaire gebouwen en structuren van Nederlandse
en Duitse signatuur ook jonge civiele (stede)bouwkunst in beeld - werken die bij de
aanvang van de RDMZ alleen maar wrange herinneringen opriepen of onderwerp
waren van de toenmalige discussies over de juiste wijze van Wederopbouw.
De drie kustprovincies hebben de Atlantikwall globaal geïnventariseerd, evenals
de door de Duitse bezetter uitgebreide Nederlandse vliegkampen (Bergen, Katwijk)
en militaire dienstgebouwen. Zij onderscheidden sommige complexen als ‘gebied
met bijzondere waarden’,waaronder het Landfront Vlissingen. Intussen heeft de
gemeente Den Haag na een complete inventarisatie een select aantal Stützpunkte en
Widerstandsnester beschermd en verricht een speciale werkgroep van de stichting
Menno van Coehoorn een onderzoek naar de resterende militaire werken uit de
periode 1915-'45 voor toekomstige selectie en bescherming.50.
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Bij het MSP viel ook het oog op de betonnen ‘kunstbunkers’ die in 1941-'43 uit
voorzorg waren gebouwd om de nationale kunstschatten veilig te
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10 De Vlasmarkt te Rotterdam, aansluitend op Nederlands eerste winkelcentrum de Lijnbaan, met in
het midden de zojuist voltooide Galeries Modernes van J.H. van den Broek en J.B. Bakema en op de
achtergrond de in restauratie zijnde toren van de Laurenskerk. Foto Gemeentearchief Rotterdam,
1956.

stellen tegen de oorlogsgevaren van beschieting en kunstroof. Hiervan is het
cilindrische Paaslo-Pantheon in Overijssel als bijzonder monument van
kunstbescherming onlangs op de rijksmonumentenlijst geplaatst.51.

Thema 9:
Monumenten uit de Wederopbouw
Uit de vroege jaren veertig stamt een nog onbekend aantal bouwwerken die
chronologisch tot het ‘erfgoed uit oorlogstijd’ behoren maar daarmee functioneel
niets van doen hadden. De normale bouwproductie ging na mei 1940, evenals de
eerste herstellingen van oorlogsschade, zo lang mogelijk door totdat het bouwverbod
van juli 1942 (afgekondigd door de Duitse bezetter om de schaarse materialen voor
eigen doeleinden te kunnen benutten) tot langdurig uitstel leidde. Na de bevrijding
vermengden deze bouwprojecten zich met die van de naoorlogse Wederopbouw. Dit
jongste erfgoed, dat nog nauwelijks overeind stond toen de RDMZ werd ingesteld,
behoort nu alweer tot de nieuwe thema's van de monumentenzorg en omvat zowel
de stadsreconstructies als de nieuwe wijken uit de periode 1940-'65.
Anno 1997 terugblikkend is het moeilijk voorstelbaar dat een halve eeuw geleden
het merendeel van de Wederopbouw nog vorm moest krijgen. In het verwoeste
stadshart van Rotterdam werden gelijktijdig met de restauratie van de Laurenskerk
het Groothandelsgebouw en de Lijnbaan gerealiseerd. Beide waren revolutionaire
bouwtypen van internationale allure als eerste ‘grossiersbijenkorf’ met inpandige
vrachtautobanen en eerste winkelpromenade voor voetgangers. De innoverende
architectuur is echter door later aangebrachte reclames en renovaties in de detaillering
aangetast. Andere kenmerkende Wederopbouwpanden, zoals de zwierig gedecoreerde
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pakhuizen aan de Wijnhaven en het C&A-gebouw aan de Coolsingel, zijn zonder
enige consideratie gesloopt,
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11 Gebouw Lucia, Hennekijnstraat 6 te Rotterdam, naar ontwerp van Leo de Jonge (1955) in oorsprong
gebouwd als RK kweekschool voor meisjes, boven een garage; in 1997 gerenoveerd en herbestemd
tot kunst- en dansschool naar ontwerp van Wessel de Jonge. Situatie na de oorspronkelijke oplevering
in 1958. Foto Leo de Jonge architecten.

aantonend hoe kwetsbaar de recente historische schoonheid is in een dynamische
wereldhavenstad als Rotterdam.52.
De afbraak ging zo snel dat in 1992 het Comité Wederopbouw een luid protest
liet horen en niet zonder effect. Met steun van de gemeente is nu een inventarisatie
van het erfgoed van de Wederopbouw binnen de ‘brandgrens’ voltooid en is door
multidisciplinaire teams een project van ontwerpgericht onderzoek uitgevoerd voor
hergebruik van vijf met afstoting bedreigde gebouwen, onder meer het
Stationspostkantoor, bioscoop Thalia en gebouw Lucia (garage met school). Inmiddels
staat een tiental belangrijke naoorlogse werken op de gemeentelijke monumentenlijst,
die niet aan de vijftig-jarengrens is gebonden. Diverse middelen zijn ingezet om de
resultaten bij een breed publiek onder de aandacht te brengen, waaronder een
gezamenlijk met de RDMZ georganiseerd symposium.53. Bij deze gelegenheid heeft
Rotterdam het Rijk rechtstreeks uitgedaagd om een beleid voor onderzoek, beheer
en bescherming van het meest recente erfgoed te ontwikkelen. Ook diverse particuliere
organisaties als KNOB en Heemschut hebben zich hiervoor sterk gemaakt. Bovendien
zijn al tijdens het MIP diverse gebouwen en gebieden uit de oorlogsjaren in de
inventarisaties betrokken. Enkele vroege Wederopbouwprojecten, zoals het centrum
van Middelburg en de bebouwing rond de Markt van Wageningen, zijn als ‘gebied
met bijzondere waarden’ aangemerkt.
Toch wordt de bedreiging voor het vroeg-naoorlogse erfgoed almaar groter wegens
de snellere economische en functionele veroudering en de aanhoudende
vernieuwingsdrift. Weliswaar heeft de RDMZ incidentele waardestellingen verricht
of geattendeerd op cultuurhistorisch waardevolle Wederopbouwpanden of structuren,
maar soms tevergeefs. Zo is bijvoorbeeld het voormalige ministeriegebouw van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in Den Haag (van G. Friedhoff), vol
eigentijdse decoraties, in 1996 gesloopt ondanks negatief advies van de RDMZ. Een
betekenisvol Nederlands monument van Wederopbouwgeschiedenis en kunst,
bakermat van de naoorlogse monumentenzorg, ging nodeloos verloren.54. Of de
Haagse Adventkerk van K. Sijmons - met haar betonnen klokketoren, schaaldak en
multifunctionele ruimte een keerpunt in de naoorlogse kerkelijke bouwkunst - nog
een nieuwe advent mag beleven is nog hoogst onduidelijk. De al bestaande
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‘kerkenproblematiek’, veroorzaakt door de voortgaande secularisatie en hoge
instandhoudingskosten, zet zich nu ook bij het jongste erfgoed voort, al zijn sommige
gemeenten bereid om een naoorlogs topstuk te beschermen.
Behalve de individuele gebouwen en herbouwprojecten behoren ook de uitgestrekte
vroeg-naoorlogse wijken, met in totaal ruim 1 miljoen woningen en een baaierd van
economische, sociale, bouw- en milieutechnische problemen, tot het erfgoed van de
Wederopbouw. Soms is op vrij ingetogen wijze gerenoveerd. Maar de
stadsvernieuwing is in de jaren negentig ook in deze wijken aangeland en tovert de
uniforme stroken systeemwoningen om in modieus getinte woonblokken, hetzij door
radicale renovatie hetzij door nog radicalere nieuwbouw, terwijl ook de openbare
ruimte verandert door verdichting en herin-
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richting. Volgens de meest recente plannen tot stedelijke vernieuwing zullen per jaar
minstens 38.000 woningen worden gesloopt. Met een dergelijk tempo zal zelfs van
de enorme vroeg-naoorlogse expansies betrekkelijk weinig van de oorspronkelijke
architectuur en stedenbouw overblijven, althans in herkenbare vorm. Hoezeer de
stadsvernieuwing ook valt toe te juichen ter versterking van de leefbaarheid, de
cultuurhistorische component mag daarbij niet geheel uit het oog worden verloren.
Vandaar dat ook vanuit architectuurhistorische zijde de belangstelling groeit voor
de jonge uitbreidingswijken (o.a. in Groningen) en voor de Wederopbouw in het
algemeen.55.
De monumentenzorg staat nu voor een thematiek die qua omvang en complexiteit
die van de jongere bouwkunst verre overtreft (nog los van de wettelijke
vijftig-jarengrens). Zelfs al zijn diverse naoorlogse bouwwerken gedocumenteerd in
de jongste delen van de Geïllustreerde Beschrijving en enkele vroege
Wederopbouwmonumenten bij hoge uitzondering van rijkswege beschermd, van een
structurele aandacht voor het jongste erfgoed is op nationaal niveau nog geen sprake.
Het is zelfs de vraag of de tegenwoordige RDMZ daartoe in staat is omdat de
wetenschappelijke inventarisatie, waardestelling, selectie en aanwijzing van
monumenten sinds de reorganisatie van 1993 niet langer als een afzonderlijke kerntaak
zijn ingebed. Daarmee verkeert de dienst weer in een vergelijkbare situatie als in
1961. Tot nu toe heeft alleen een kleine ambtelijke werkgroep zich aan een beperkte
voorverkenning van dit nieuwe thema gewijd, zonder veldonderzoek. Maar voor het
recente erfgoed geldt mutatis mutandis dezelfde urgente boodschap als in 1975 voor
de jongere bouwkunst: ‘Bij onvoldoende aandacht voor het belang, dat aan een
ononderbroken beschermingsproces wordt gehecht, zou men zelfs kunnen zeggen,
dat onze tijd even weinig respect heeft voor de jongere bouwkunst als omstreeks
1870 voor de oudere bouwkunst werd gevonden. (...) Tijdige bezinning op ons
handelen ten aanzien van de nieuwere architectuur is daarom dringend noodzakelijk,
zeker omdat de bedreigingen thans aanzienlijker zijn dan voorheen.’56.

Thema 10:
Monumenten van wereldklasse
Terwijl de uitvoering van de monumentenzorg in Nederland steeds meer
gefragmenteerd raakt door de decentralisatie, roept een internationaal verdrag op tot
een hernieuwde waardestelling en zorgvuldige instandhouding op tenminste nationaal
niveau. Het gaat om de Werelderfgoedlijst. In 1972, nog voor het Europese
Monumentenjaar 1975, werd in Parijs door een groot aantal lidstaten van de Verenigde
Naties (waaronder Nederland) een wereldwijd UNESCO-verdrag aanvaard tot
bescherming van het Culturele en Natuurlijke Werelderfgoed. Dit vanwege de grote
bezorgdheid over het voortbestaan van universeel belangrijke monumenten als de
piramides van Gizeh, de Indonesische Borobudurtempel en de Galápagos eilanden.
De ondertekening van dit verdrag leidde in Nederland niet onmiddellijk tot concrete
beschermingsvoorstellen noch tot parlementaire aanvaarding. Weliswaar had de
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Monumentenraad in 1978 een voorlopige selectie voorbereid maar hierover kwam
geen overeenstemming op regeringsniveau.
De zaak bleef sluimeren tot in 1992 alsnog ratificatie volgde. Met groot elan werd
de selectie ter hand genomen. Als eerste werd het voormalige Zuiderzee-eiland
Schokland - dat sinds 1859 geen bodemverstoring meer heeft gekend - geaccepteerd
als een archeologisch monument van wereldklasse.57.
Wat betreft de bovengrondse monumenten werd in 1995 een zogenaamde
‘tentatieve lijst’ opgesteld aan de hand van drie voor onze cultuur typerende
subthema's van wereldwijde waarde: Nederland-Waterland, de Gouden Eeuw en de
bijdrage van het Nieuwe Bouwen aan de Modern Movement. Deze subthema's worden
respectievelijk verbeeld door de molens van Kinderdijk, de binnenstad van
Amsterdam, het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht en nog een aantal andere sites.
Maar het is de al genoemde Stelling van Amsterdam, aangelegd omstreeks 1880-1920,
die in 1996 van deze reeks als eerste op de Werelderfgoedlijst is geplaatst. Deze 135
km lange kringstelling met 45 forten in een straal van circa 15 km rondom de
hoofdstad is verdeeld over het grondgebied van 27 gemeenten en twee provincies
en daarmee een sterk staaltje van een grensoverschrijdende structuur. Op dit moment
wordt nog onderzocht of wettelijke aanwijzing als ‘grootschalig gezicht’ mogelijk
is. De uitkomst is ook van belang voor andere genomineerde ‘wereldmonumenten’
van Nederland-Waterland, zoals de Beemsterpolder en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie (tussen Muiden en de Biesbosch) en verrassend genoeg de nog geen vijftig
jaar oude Noordoostpolder waarin het vroegere Schokland is geïncorporeerd.58.
De erkenning als ‘wereldmonument’ wordt niet gemakkelijk verkregen en evenmin
behouden; behalve kritische toetsing aan het criterium van ‘uitzonderlijke universele
betekenis’ worden ook zware eisen gesteld aan de authenticiteit en de daadwerkelijke
maatregelen tot instandhouding. Dit zou misschien problematisch kunnen worden
voor twee hoogtepunten van het Nieuwe Bouwen: de Van Nellefabriek, die in 1998
zal worden verlaten door de huidige eigenaar,
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12 De Stelling van Amsterdam met haar forten. Tekening van T. Brouwer in Kunstreisboek
Noord-Holland uit 1987.

en sanatorium Zonnestraal, waarvan het Dresselhuyspaviljoen al twee decennia lang
in ruïneuze staat verkeert. De RDMZ poogt echter samen met de verantwoordelijke
gemeenten en betrokken particuliere partijen een goede oplossing voor herbestemming
en restauratie te vinden. Dat de UNESCO nauw blijft toezien op een goede zorg voor
alle 506 beschermde ‘wereldmonumenten’ blijkt uit verschillende protesten en
serieuze dreiging met intrekking van de inschrijving. Ook Nederland moet daarom
waakzaam blijven voor zijn aandeel in het werelderfgoed.

Op weg naar een nieuw millennium
De RDMZ bestaat nu vijftig jaar en zou indien het een bouwwerk was nu zelf voor
de status van beschermd monument in aanmerking kunnen komen. Het is echter de
vraag of bescherming van de dienst in de huidige staat wel zo gewenst is. Eerder is
de RDMZ, ondanks (of dankzij) alle reorganisaties van de afgelopen jaren, aan
restauratie toe. De decentrale uitvoering van de Monumentenwet staat vaak op
gespannen voet met de centraal gebleven wettelijke taak om van rijkswege beschermde
monumenten en stads- en dorpsgezichten aan te wijzen (nog afgezien van de recente
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nominaties voor het Werelderfgoed). In de vroege jaren tachtig was met de
decentralisatie beoogd om aanwijzing en vergunningverlening bij elk van de drie
bestuursniveaus in één hand te houden overeenkomstig de nationale, regionale en
lokale waarden van de monumenten. De herziene Monumentenwet 1988 werd, als
bekend, anders ingericht waardoor de differentiatie niet is doorgezet. Evenmin
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13 Het H.C. Dresselhuyspaviljoen van sanatorium Zonnestraal, ontworpen in 1928 door ir. Jan
Duiker en wegens gebrek aan financiële middelen pas in 1931 voltooid; direct na het bereiken van
de vijftig-jarengrens als rijksmonumentenlijst beschermd en in 1995 ondanks slechte staat van
onderhoud op de tentatieve lijst voor het Werelderfgoed geplaatst; restauratie- en
herbestemmingsplannen zijn nu in een vergevorderd stadium. Foto RDMZ, P. van Galen, 1978.

is de gelegenheid benut om wezenlijke veranderingen door te voeren in de wettelijke
definities van monumenten en ‘gezichten’ om het instrumentarium meer geschikt te
maken voor de recente ontwikkelingen in de wetenschap en in de gebouwde
omgeving.
Wanneer nu de balans wordt opgemaakt, blijkt het werkterrein van de
monumentenzorg zich uit te strekken over alles wat door mensenhand in landschap,
stad of dorp is aangelegd. Alleen de ondergrondse, archeologische monumenten en
de pluriforme roerende monumenten - van kerkelijk kunstbezit tot de ‘bruine vloot’
van oude zeilschepen - vallen buiten de competentie van de RDMZ. Op gemeentelijk
en provinciaal niveau is de band met het archeologisch onderzoek, die met de
afsplitsing van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) in
1947 werd losgemaakt, weer nauwer aangehaald en het lijkt erop dat deze toenadering
zich ook op rijksniveau zal voltrekken. Evenzo gaan de lagere overheden het Rijk
voor in de verruiming van beschermingsmogelijkheden van zo verschillende objecten
en complexen als varende en naoorlogse monumenten die vooralsnog door de
wettelijke definitie worden uitgesloten wegens de voorwaarden van ‘onroerende
zaak’ en de vijftig-jarengrens.59.
De nieuwe wettelijke monumentendefinities zijn niet zo ingrijpend veranderd als
de uitvoering van de monumentenzorg, maar de interpretatie is dat wel.
Vrijwel alle aandacht is verschoven naar het cultuurhistorische aspect; de
kunstwaarde, het vakmanschap van de oorspronkelijke ontwerper en de
wetenschappelijke betekenis lijken nauwelijks meer mee te tellen. Monumentenzorg
wordt nu als ‘cultuurhistorische factor’ ingezet bij de onderhandelingen over de
steeds dynamischer en radicaler verlopende veranderingsprocessen in onze dagelijkse
leefomgeving. Tijd voor een zorgvuldige beoordeling van ons (stedenbouwkundig
erfgoed is nauwelijks beschikbaar. Nog voordat de vijftig-jarengrens zal zijn bereikt,
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zullen vele potentiële Wederopbouwmonumenten zijn verdwenen. De pressie van
de bouwmarkt, met name van woningen en bedrijven, is door de snel groeiende
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bevolking en welvaart vele malen groter dan een halve eeuw geleden. Het zijn nu
steeds meer de kwantitatieve en procedurele aspecten die de monumentenzorg
beheersen en steeds minder de inhoudelijke kwaliteiten. Het is de tol die we betalen
voor de verbreding van het draagvlak, de decentralisatie en de grote nadruk op de
economische en managerial aspecten. De monumentenzorg staat hierin overigens
niet alleen.
Dat neemt niet weg dat de belangstelling voor de geschiedenis van de (steden)bouw
en ruimtelijke ordening vooral sinds de jaren zeventig sterk is toegenomen en dat
ook diverse successen zijn te melden bij de bescherming en instandhouding van oude
en jonge monumenten en gebieden. Een eindeloze reeks publicaties van meer of
minder wetenschappelijk gehalte getuigt van deze brede groei, evenals de oprichting
van vele nieuwe monumentenorganisaties. Daarom valt te verwachten dat ook na
2000 een zwaar beroep op de RDMZ zal worden gedaan voor de erkenning van
monumenten: een blijvend werkthema in de volgende eeuw.
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Rob de Jong
De historische buitenplaats als monument
In het rijk geschakeerde landschap van de zorg voor monumentale
gebouwen en historische stads- en dorpsgezichten is de bescherming van
de historische buitenplaats met haar huis, bijgebouwen, bijbehorende
tuinen, parken, lanen, waterpartijen en tuinsieraden een relatief recent
fenomeen.
De belangstelling voor dit deel van het cultureel erfgoed bestond tot na
de Tweede Wereldoorlog slechts binnen de kring van particuliere eigenaren
en bewoners, die hun bezit in de meeste gevallen al generaties lang
koesterden, en verder alleen bij een enkeling die zich beroepsmatig of uit
historische interesse verdiepte in de geschiedenis van de Nederlandse
tuinkunst of in de historische ontwikkeling van streken waar in het verleden
buitenplaatsen waren aangelegd.1.
Pas in de loop van de jaren zeventig begon de monumentenzorg zich
rechtstreeks bezig te houden met de buitenplaats als samenhangend geheel.
Hoe dit nieuwe beschermingsthema zich ontwikkelde, wordt in het
onderhavige artikel uiteengezet.
De eerste helft van de twintigste eeuw was voor de buitenplaatsen in ons land een
uitermate ongunstige periode.
Met name door de economische crisis aan het eind van de jaren twintig werd een
aanzienlijk aantal families gedwongen het voorvaderlijk bezit te verlaten. Maar ook
al daarvoor waren buitenplaatsen te gelde gemaakt voor de bouw van nieuwe
villawijken of voor stadsuitbreidingen. De aandacht van de monumentenzorg ging
bij de buitenplaatsen aanvankelijk alleen maar uit naar het sierlijke toegangshek in
een Lodewijkstijl met massieve hekpijlers, naar het wat verscholen gelegen huis met
zijn bijgebouwen of naar de gespaard gebleven kastelen in het land.
Gedurende de Tweede Wereldoorlog heeft een aantal buitenhuizen en kastelen
ernstige schade geleden. Tot in de jaren zeventig werd deze oorlogsschade op veel
plaatsen hersteld, zoals bij het Valkhof te Nijmegen, bij Kasteel Doorwerth te
Doorwerth en bij Kasteel Dussen in het Brabantse Dussen.2.

Een begin van bescherming
Toen het beschermen van monumenten in 1961 een wettelijke basis kreeg, zijn de
historische buitenplaatsen niet als afzonderlijke groep behandeld. Met het feit dat
een buitenplaats met haar tuinen en parken een architectonisch ensemble met een
eigen ruimtelijke structuur vormt, werd nog geen rekening gehouden.
De kunsthistorici van de toenmalige afdeling Beschrijving van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg, die belast waren met het inventariseren en met het opstellen
van de ontwerp-monumentenlijsten, keken bij een buitenplaats in het algemeen alleen
naar het hoofdgebouw en eventueel naar opvallende bijgebouwen of een enkel ander
monumentaal architectonisch of decoratief in het oog springend onderdeel.
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De Monumentenraad, die de minister moest adviseren over de bescherming, sprak
zich evenmin uit over de historische waarde die een buitenplaats als ensemble, al
dan niet gelegen op een landgoed, vanuit een oogpunt van schoonheid, wetenschap
of cultuurhistorie vertegenwoordigde.
Het werk van de registratie moest, zo was wettelijk bepaald, binnen de termijn
van enkele jaren voor het hele land verricht worden. Geen tijd dus voor diepgravende
inventarisaties, noch voor uitgebreide omschrijvingen van een monument in het snel
groeiende monumentenregister.
Toch was het zo, dat vanuit diezelfde afdeling
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1 Huys Ten Donck bij Ridderkerk. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1975.

Beschrijving door vooral één medewerker, Jhr. H.W.M. van der Wijck, steeds
aandacht voor de betekenis van de buitenplaats als historisch monument is gevraagd.3.
In een aantal omschrijvingen in het monumentenregister zijn in die jaren summiere
vermeldingen opgenomen van specifieke, voor een te beschermen buitenplaats
historisch belangrijke onderdelen als een grachtenstelsel, een laan, maar ook
bijvoorbeeld een oranjerie.

Het particulier initiatief en de rijksoverheid
De jaren zeventig laten een ommekeer zien. Die voltrok zich aanvankelijk nog buiten
de gezichtskring van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. In de fiscale sfeer
was in 1970 de aftrekregeling voor onderhoudskosten afgeschaft.4. Dit had directe
gevolgen voor de toch al vaak delicate financiële positie van de particuliere eigenaren.
Door het wijzigen van de Wet op de Inkomstenbelasting, met name van artikel 42A,
werd het in 1973 weer mogelijk de kosten van groot onderhoud van historische
gebouwen fiscaal af te trekken.
Een aantal particuliere eigenaren van historische buitenplaatsen verenigde zich in
1973 in de Stichting Castellum Nostrum (sedert 1981 de Stichting tot Behoud van
Particuliere Historische Buitenplaatsen, afgekort de Stichting PHB).5. Deze stichting
ging optreden als gesprekspartner voor de rijksoverheid, waarbij de belangrijkste
vraag was hoe het relatief nog geringe aantal particuliere historische buitenplaatsen
ook in de toekomst in particuliere handen zou kunnen blijven. De stichting zocht,
vooral bij monde van haar secretaris H.M.A. Kamerlingh Onnes, hiervoor gehoor
bij de ministeries van Financiën, Landbouw en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk en kreeg dat ook.
Het beleid van de rijksoverheid ging zich richten op de particuliere historische
buitenplaats, waarbij het in het algemeen belang werd geacht het beheer door de
particuliere eigenaar te continueren. Dit werd bevorderd door het in het leven roepen
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van een stelsel van fiscale en subsidiemaatregelen. De overweging hierbij was, dat
de buitenplaatsen die niet werden beheerd door particulieren, maar door de zogeheten
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provinciale landschappen of door de Vereniging Natuurmonumenten, van de kant
van het ministerie van Landbouw toch al beheersubsidies ontvingen. Ook uit een
andere hoek van het particulier initiatief kwamen nadrukkelijk geluiden die de
aandacht vestigden op de wenselijkheid, of liever de noodzaak van het behoud en
herstel van historische buitenplaatsen. De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige
Bond (KNOB) sprak in datzelfde jaar 1973 zijn bezorgdheid uit bij de staatssecretaris
van Cultuur, bij de overhandiging van het rapport Bescherming der Nederlandse
Buitenplaatsen.6. Dit rapport was een product van de Commissie Historische
Buitenplaatsen, Parken en Erven, die de KNOB had ingesteld. Het bevatte richtlijnen
voor het beschermen van buitenplaatsen, opgesteld door H.W.M. van der Wijck, en
stelde daarnaast een aantal concrete maatregelen voor.
De voorgestelde maatregelen hielden onder meer in dat ‘binnen de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg een apparaat opgebouwd moet worden dat in nauwe
samenwerking met Staatsbosbeheer en andere daarvoor in aanmerking komende
instanties, voorlichting en adviezen kan geven voor het beheer en de bescherming
van de buitenplaatsen’ en dat ‘de registratie en beschrijving van de buitenplaatsen,
parken en erven door de Kunsthistorische Afdeling van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg dient te worden uitgevoerd’.

De belangstelling groeit
In het Delftse Prinsenhof vond in 1972 een tentoonstelling plaats onder de niets aan
de verbeelding overlatende titel Nederlandse buitenplaatsen bedreigd? Huizen,
tuinen, bewoners. Een publicatie met dezelfde titel begeleidde deze expositie.7. In
diezelfde tijd kwam er door de plannen voor de restauratie van het voormalig
Koninklijk Paleis Het Loo een levendige discussie op gang over het in de wereld van
de monumentenzorg steeds weer terugkerende thema van de reconstructie. Volgens
de plannen zou niet alleen het voormalige paleis, maar ook de erachter gelegen
landschappelijke aanleg ter plaatse van de vroegere Beneden- en Boventuin naar de
zeventiende-eeuwse vormen worden ‘teruggebracht’. De discussie, waaraan de KNOB
in zijn Bulletin intensief deelnam8., was er een tussen deskundigen, maar zij kreeg
ook publieke en politieke weerklank.
Ineens, en dat voor het eerst in de geschiedenis van de monumentenzorg, werden
de betekenis van de tuinkunst uit het verleden als onderdeel van het cultureel erfgoed
en de architectonische relatie van een historische tuin- en parkaanleg met het
bijhorende huis of kasteel, in het centrum van de belangstelling geplaatst.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg was zelf niet rechtstreeks bij de plannen
voor Het Loo betrokken. Dat was werk voor de Rijksgebouwendienst. Wel was het
de staatssecratis van CRM die, omdat het hier een beschermd monument betrof, de
uiteindelijke vergunnig voor de restauratie verleende.9.

Onderzoek als basis voor beleid
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In het Europese Monumentenjaar M'75 zijn bij de behandeling van de CRM-begroting
in de Tweede Kamer vragen gesteld over het instandhouden van cultuurhistorische
en natuurhistorische landgoederen. Hierbij werd de aandacht gevestigd op de op deze
landgoederen voorkomende buitenplaatsen en meer in het bijzonder op de daarbij
behorende historische parken en tuinen. De minister van CRM antwoordde, dat de
registratie van buitenplaatsen met hun historische parken en tuinen zou worden
uitgevoerd als eerste stap in de richting van instandhouding. In 1975 gaf de minister
van CRM, daartoe aangespoord door de Stichting Castellum Nostrum, de Vereniging
voor de Landelijke Eigendom, de Vereniging van Boseigenaren en de Vereniging
Nederlandse Landgoed- en Kasteelcampings, opdracht aan het Nederlands
Economisch Instituut (NEI) te Rotterdam een onderzoek te verrichten naar de
economische en financiële problematiek van particuliere Natuurschoon
wet-landgoederen.10.
Dit onderzoek richtte zich op het vaststellen van de normatieve kosten ten behoeve
van regulier en achterstallig onderhoud. Uit het onderzoek bleek, dat de kosten van
het onderhouden van een historische tuin, park of parkbos tweederde uitmaakten van
het op dat moment op een bedrag van f 100.000 becijferde gemiddelde
exploitatietekort per object.
Aanbevolen werd, een actief beleid te ontwikkelen. Dit zou gericht moeten zijn
op bescherming volgens de Monumentenwet van de huizen, inclusief de bijbehorende
grachten, vijvers, tuinen, parken en lanenstelsels, voorts op het voeren van een ruimer
toepassingsbeleid ingevolge de Natuurbeschermingswet van 1961 en ten slotte ook
op het verlagen van de norm van vijf hectare voor de toepassing van de
Natuurschoonwet van 1928. Een conclusie was voorts, dat het niet in ‘de dode hand’
(dat wil zeggen niet in het bezit van een stichting) laten overgaan van particuliere
historische buitenplaatsen een verantwoorde bijdrage aan hun voortbestaan en behoud
zou inhouden.
In opdracht van het ministerie van CRM en onder auspiciën van de
Natuurbeschermingsraad verrichtte de zogeheten Bolwerkgroep, waarin ook de
RDMZ was vertegenwoordigd, in het midden van de jaren
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zeventig een inventarisatie van de natuur- en cultuurwaarden in het landelijk gebied.11.
Deze groep was als werkgroep gevormd door de toenmalige Commissie
Natuurbescherming en Ruimtelijke Ordening van de Natuurbeschermingsraad. Het
resultaat van de werkzaamheden was een tweetal aspect-kaarten, schaal 1:250.000:
een natuurwaarden- en een cultuurwaardenkaart van Nederland, waarop ook de
ligging aangegeven stond van kastelen en buitenplaatsen. De aangegeven
cultuurwaarden werden beschouwd als ‘karakteristieke beelddragers voor de
Nederlandse cultuurlandschappen’.

Gericht beleid
Dit alles leidde ertoe, dat in de tweede helft van de jaren zeventig de rijksoverheid
inderdaad een beleid gericht op het behoud van historische buitenplaatsen, parken
en tuinen ging ontwikkelen. Omdat het juist de particuliere buitenplaatsen waren die
in hun voortbestaan zo bedreigd werden, richtte de inspanning zich specifiek op deze
groep. In 1975 begon het overleg tussen Staatsbosbeheer, de hoofdafdeling Natuuren Landschapsbescherming (NLB) van de directie Natuurbehoud en
Openluchtrecreatie van CRM en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg over
juridische, financiële en technische vraagstukken.12.
Gezien het specifieke karakter van een buitenplaats - waar natuur en cultuur door
mensenhand op kunstzinnige wijze bij elkaar zijn gebracht - en gezien haar
eigensoortige beheersvraagstukken, is van meet af aan van het standpunt uitgegaan
dat de materie vanuit meerdere disciplines moest worden benaderd. De benodigde
deskundigheden lagen zowel bij het ministerie van Landbouw als bij dat van Cultuur.
Er moest een samenwerkingsstrategie worden ontwikkeld en als leidraad daarbij
werd de eerdergenoemde brochure ‘Bescherming der Nederlandse Buitenplaatsen’
gehanteerd.
Er werden twee werkgroepen ingesteld. ‘Werkgroep I’ kreeg tot taak het
juridisch-financieel beleid uit te werken en een ‘Besluit Bijdragen Herstel Historische
Parken en Tuinen’ op te stellen. ‘Werkgroep II’ kreeg de opdracht een schema voor
een ‘Beheersplan Historische Parken en Tuinen van Buitenplaatsen’, alsmede een
model-herstelplan (met als voorbeeld het Huis te Manpad in Heemstede) te
ontwikkelen. Een eerste conclusie was, dat er, door terreinverkenningen, het verrichten
van opmetingen, fotografie en archiefonderzoek, gelokaliseerd, geïnventariseerd en
onderzocht zou moeten worden welke buitenplaatsen voor bescherming in aanmerking
zouden moeten komen. In onderling overleg zijn de taken verdeeld. De RDMZ nam
het archiefonderzoek en het fotowerk voor zijn rekening. Zo startte H.M.J. Tromp
in 1977 met het bronnenonderzoek naar historische buitenplaatsen, tuinen en parken;
hij is hierin later opgevolgd door U.M. Mehrtens. Dit werk, dat van directe betekenis
was voor de toekomstige bescherming en voor het opstellen van beheersplannen voor
het onderhoud van beschermde of te beschermen parken en tuinen, is voor een deel
ook door de RDMZ publiek gemaakt door de uitgave van de zogeheten ‘Groene
Reeks’.13.
Om te onderzoeken welk beschermingsinstrumentarium het meest geëigend zou
zijn, werden vijf buitenplaatsen uitgekozen als zogenoemd ‘proefkonijn’. Dit waren
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Huys Ten Donck, Huis Te Manpad, Weldam, Hillenraad en Vosbergen. In overleg
met de eigenaren zouden de mogelijkheden en beperkingen van een bescherming op
grond van de Natuurbeschermingswet respectievelijk de Monumentenwet nagegaan
worden.
De gedachte was, dat bij bescherming van een buitenplaats op grond van de
Natuurbeschermingswet als natuurmonument er een beheersplan zou moeten worden
opgesteld. Bescherming als cultuurmonument op grond van de Monumentenwet zou
moeten uitgaan van het criterium, dat een buitenplaats als historisch ensemble een
door mensenhand vervaardigde zaak betreft. Juist bij dit soort monumenten werpt
de vierde dimensie, die van de tijd en van het voortdurend wisselen der seizoenen,
extra vraagpunten op over hoe de bescherming te motiveren. Deze motivatie zou,
zoals bij alle rijksmonumenten het geval was en is, in de redengevende omschrijving
in het monumentenregister tot uiting moeten komen. De Monumentenwet bleek het
meest geschikte instrument te zijn voor de bescherming als cultuurmonument van
historische buitenplaatsen, parken en tuinen. De eerste integrale beschermingen
vonden in 1983 plaats (Fraeylemaborg te Slochteren, Kasteel Vosbergen bij Heerde,
Huys Ten Donck bij Ridderkerk, Huis Te Manpad in Heemstede en Kasteel
Duivenvoorde te Voorschoten).

De Commissie Buitenplaatsen
Voordat de eerste plaatsingen (op de Rijksmonumentenlijst) geëffectueerd konden
worden, moest er door de RDMZ samen met onder meer de Stichting PHB, het
ministerie van Landbouw en de toenmalige Dienst van de Kadasters en Openbare
Registers (KADOR) veel ontwikkeld, uitgewerkt en in gang gezet worden.
Ook de toenmalige Monumentenraad hield zich, als advieslichaam van de minister
van Cultuur, bezig met het vraagstuk van bescherming. In 1978 stelde deze raad de
Commissie Buitenplaatsen in. Met deze commissie heeft de RDMZ tot in de jaren
negentig
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intensief samengewerkt in het kader van inventarisatie, selectie en registratie. De
commissie gaf de voorkeur aan bezoeken ter plaatse, ‘oculaire inspecties’. Voor een
groot deel zijn deze bezoeken door de RDMZ, in het bijzonder door de
Kunsthistorische Afdeling (later de afdeling Historie) en de afdeling Juridische Zaken
voorbereid. Sinds 1984 gebeurde dit aan de hand van interne lijsten, de
‘Attentielijsten’. Deze waren samengesteld met behulp van: gegevens over
buitenplaatsen in het monumentenregister, de ‘Groene Reeks’, de lijst van bij de
Stichting PHB aangesloten buitenplaatsen, het Werkprogramma Commissie
Buitenplaatsen, de ‘Verzamellijst van buitenplaatsen, die gelden ontvangen hebben
in het kader van de achterstallig-onderhoudsregeling’ en de door de RDMZ en
Staatsbosbeheer medio 1978 opgestelde ‘Localisatielijst’.
Dit werk heeft ertoe geleid, dat de Commissie Buitenplaatsen voor alle provincies,
uitgezonderd Flevoland, adviezen aan de minister van Cultuur heeft uitgebracht
welke buitenplaatsen wel en welke niet (meer) beschermenswaardig waren, naar
welke nader onderzoek zou moeten plaatsvinden en waar een bescherming op
hoofdlijnen dan wel en détail zou moeten plaatsvinden. De commissie stelde verder
een prioriteitenlijst op, met een indeling in eerste en tweede prioriteit. Ook was de
commissie tot aan het eind van haar bestaan in 1995 betrokken bij de
beschermingsprocedure van tientallen historische buitenplaatsen.14.
Aan de bescherming van een historische buitenplaats, park of tuin ligt een motivatie
ten grondslag, waarvan de verwoording aan verschillende eisen moet voldoen.
Bestuurlijk-juridisch moet de motiverende omschrijving sluitend zijn. De eigenaar
en andere belanghebbenden moet het duidelijk zijn welke onderdelen er beschermd
zijn en waar de grens van de bescherming ligt. Niet in de laatste plaats dient de
omschrijving ook om te kunnen vaststellen of er restauratie-, onderhouds- of
achterstallig-onderhoudssubsidies ter beschikking gesteld kunnen worden.
Aanvankelijk is er gewerkt met een opname- en situatiekaart (gemaakt aan de
hand van luchtfoto's, in samenwerking met het KADOR), naast een aanlegen
structuurkaart en een omschrijving.15. In de loop der tijd, toen steeds meer inzicht in
en ervaring met het specifieke karakter van buitenplaatsen werd verkregen, is deze
werkwijze vereenvoudigd.
Het gaat bij een buitenplaats om een ensemble, dat als complex wordt beschermd.
In de omschrijving ervan wordt het concept, dat aan het ontwerp van de aanleg ten
grondslag lag, geanalyseerd en worden van structuur, compositie, stilistische
karakteristiek en historische ontwikkeling de essentiële kenmerken beschreven. Zo
ook de eventuele relatie die het met een omringend landgoed heeft. De afzonderlijke
gebouwen, bouwwerken en tuinsieraden krijgen een omschrijving en datering, zoals
dat ook voor de aanleg geldt. Een dergelijke omschrijving is uit drie gedeelten
opgebouwd. Allereerst is er de algemene karakteristiek van de stilistische en
compositorische componenten, dan volgt een zogeheten identificerende omschrijving
van de aanleg en van de gebouwde of vervaardigde zaken, en ten slotte is er een
algemene karakteristiek per onderdeel, waaruit de waarde als monument blijkt. Verder
wordt kaartmateriaal bijgevoegd waarop de kadastrale percelen en hun omgrenzing
zijn aangegeven.
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Beheer, onderhoud en restauratie
Behoud betekent niet alleen het beschermen van een monument. Beheer, onderhoud
en restauratie kwamen bij het ontwikkelen van het beleid omtrent historische
buitenplaatsen, parken en tuinen eveneens aan de orde.
Hoe moest het beheer plaatsvinden? Aangezien het zou gaan om te beschermen
buitenplaatsen en omdat er door de overheid gelden ter beschikking zouden worden
gesteld zowel voor het opheffen van het achterstallig onderhoud als voor het reguliere
onderhoud, werd besloten om dit te doen aan de hand van beheersplannen. Een
schema daarvoor werd opgesteld door het rijk (Landbouw en CRM), in overleg met
de Stichting Castellum Nostrum (Stichting PHB). De beheersplannen worden
opgesteld voor een periode van telkens tien jaar. Voor elk van de bij de Stichting
PHB aangesloten particuliere buitenplaatsen die gebruik maken van de zogeheten
hoveniersregeling en die een beroep doen op de achterstallig-onderhoudsregeling,
heeft de stichting een dergelijk plan (ingedeeld in een beheersvisie en een
meerjarenplan) opgesteld. De beheersplannen dienen te worden goedgekeurd door
de beide betrokken ministeries.
Een van de grootste bedreigingen voor het voortbestaan van de aanleg en inrichting
van de historische parken en tuinen was het op veel plaatsen al decennialang
opgelopen achterstallig onderhoud. Het was voor iedereen duidelijk dat, wilde men
in de toekomst nog tot bescherming en instandhouding kunnen overgaan, dit eerst
een halt toegeroepen moest worden.
Al in 1977 werd er geld beschikbaar gesteld door de Directie Natuurbehoud en
Openluchtrecreatie (NBOR) van het ministerie van CRM en door de RDMZ. Het
ging om een regeling waarbij 80% van de kosten van het opheffen van achterstallig
onderhoud werd vergoed (en voor eventuele plankosten
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2 Kasteel Hillenraad te Swalmen. Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1980.

zelfs 100%). Dit achterstallig onderhoud kon zowel de ‘groene elementen’ (waaronder
ook bijvoorbeeld de waterpartijen) als de van betekenis zijnde gebouwde onderdelen
en tuinobjecten en -sieraden in een aanleg betreffen.16.
Om in aanmerking te komen voor de genoemde vergoeding moest de buitenplaats
wel groter zijn dan 1 hectare, moest de eerste aanleg van voor 1850 dateren en als
zodanig nog herkenbaar zijn en moest de buitenplaats uit cultuurhistorisch oogpunt
een samenhangend geheel vormen met het historische huis. Het geheel moest als
complex beschermd zijn volgens de Monumentenwet, of aangewezen zijn als
natuurmonument in de zin van de Natuurbeschermingswet, of gerangschikt zijn onder
de Natuurschoon wet van 1928, of het moest uit natuurwetenschappelijk of
cultuurhistorisch oogpunt of uit een oogpunt van natuurschoon van bijzondere
betekenis geacht worden. Het huidige Besluit Rijkssubsidiëring Historische
Buitenplaatsen heeft als criterium, dat het moet gaan om een als rijksmonument
beschermd object.
Al direct begonnen particuliere eigenaren op deze subsidiemogelijkheid een beroep
te doen. Het effect is bijzonder groot gebleken. In de afgelopen jaren herrezen als
het ware vele particuliere historische buitenplaatsen uit hun verwaarlozing of
verwildering.
Het ministerie van CRM (NBOR), het ministerie van Landbouw (vanaf 1986 de
directie Natuur-, Milieuen Faunabeheer) en de RDMZ werkten met de Stichting
Castellum Nostrum/PHB nauw samen om zowel het monumentenbelang als het
natuurbelang te dienen. De regeling, die aanvankelijk als tijdelijk was gezien,
verscheen in 1981 voor het eerst in de Nederlandse Staatscourant. Daarna kreeg zij
toch een meer permanent karakter en zij is nog steeds uitsluitend bestemd voor
particuliere eigenaren of daarmee gelijk te stellen naamloze of besloten
vennootschappen.17.
Een tuin of park vraagt om veel onderhoud. Dit is zeker het geval bij de historische
tuinen en parken. De vele hoveniers die er vroeger werkten, zijn er niet meer. Gezocht
is naar een oplossing die het mogelijk zou maken dat eigenaren tegen een relatief
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lage uurvergoeding - afhankelijk van de grootte en de monumentale waarde van de
buitenplaats - de hulp zouden kunnen inschakelen van gespecialiseerde hoveniers.
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3 Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten. Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1965.

Die mogelijkheid is in 1982 gecreëerd. In het kader van het toen van kracht
geworden Werkgelegenheidsplan Kwartaire Sektor konden hiervoor door de
staatssecretaris van CRM arbeidsplaatsen ter beschikking worden gesteld.18. Deze
waren aanvankelijk ondergebracht bij provinciale Stichtingen Landschapsonderhoud,
nu maken zij deel uit van de organisatie van de Stichting PHB. De RDMZ draagt bij
in de apparaatskosten.
Naast het onderhoud van de groenelementen spelen ook het regulier onderhoud en
de restauratie van gebouwen, bouwwerken en tuinsieraden een rol. In het Besluit
Rijkssubsidiëring Onderhoud Monumenten vormen kastelen en buitenhuizen een
aparte categorie, omdat zij nu eenmaal in het economisch verkeer een kwetsbare
groep van monumenten vormen. En ook in het Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie
Monumenten van 27 maart 1997 nemen zij een aparte plaats in.

Voortgaande inventarisatie
De RDMZ werkt stelselmatig voort aan het beschermen van de historische
buitenplaatsen. Niet alleen als het gaat om buitenplaatsen afzonderlijk, maar ook in
het geval van een samenhangende reeks van deze monumenten. Zo is 's-Graveland
met zijn buitenplaatsen in 1986 aangewezen als beschermd dorpsgezicht.
Sinds de afronding in 1993 van het Monumenten Inventarisatie Project Jongere
Stedebouw en Bouwkunst 1850-1940, het MIP, dient zich een nieuwe opgave aan,
die van de tuinen en parken ontworpen gedurende de laatste honderd jaar. Tijdens
de uitvoering van het MIP is, evenals bij de registratie in de jaren zestig, weinig
aandacht geschonken aan waardevolle tuinen en parken. De tijd ontbrak daarvoor
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en de deskundigheid was niet voorhanden. Nu het Monumenten Selectie Project
(MSP) en de Monu-

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

165
menten Registratie Procedure (MRP) in uitvoering zijn, wordt de RDMZ met het
onderwerp van de jongere tuinkunst geconfronteerd. Recentelijk kreeg de bescherming
van het Vondelpark in Amsterdam haar beslag en in 1995 is de procedure gestart
voor het aanwijzen van de landgoederenreeks Eelde-Paterswolde als beschermd
dorpsgezicht.
Met de Nederlandse Tuinenstichting (NTS) in Amsterdam onderhoudt de RDMZ
beleidsmatige contacten over het inventariseren van en het ondersteunen bij de
instandhouding van (particuliere) tuinen uit de jongere perioden van de tuinkunst.
De RDMZ draagt om de publieke belangstelling te bevorderen naast het geven van
lezingen ook bij aan het publiceren van boeken over de geschiedenis van de tuinkunst
en over historische buitenplaatsen. Met de Stichting PHB heeft de RDMZ afspraken
gemaakt over een documentatieproject, om door middel van automatisering
kengegevens over buitenplaatsen uitwisselbaar te maken tussen beide instellingen.
De bemoeienis betreft niet alleen het eigen land. Sedert een aantal jaren vervult een
medewerker van de RDMZ de functie van voorzitter van het International Committee
of Historie Gardens and Sites, ICOMOS (International Council of Monuments and
Sites)-IFLA (International Federation of Landscape Architects), onderdeel van de
Non-Governmental Organisation ICOMOS, die onder meer de UNESCO adviseert
over de Lijst van het Werelderfgoed.
Hoe de historische buitenplaats haar plaats gekregen heeft bij de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg, is hiermee in het kort geschetst.
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en berichten over de plannen voor het Rijksmuseum Paleis Het Loo opgenomen.
‘Brief van de staatssecretaris van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan de Voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 12 mei 1978’, Bulletin KNOB (1978), 195-196.
Stichting Het Nederlands Economisch Instituut, afd. Bedrijfseconomisch Onderzoek,
Economische en financiële problematiek van particuliere Natuurschoonwetlandgoederen,
's-Gravenhage 1977.
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Natuurwaarden en Cultuurwaarden
in het landelijk gebied. Een inventarisatie door de Bolwerkgroep onder auspiciën van de
Natuurbeschermingsraad in opdracht van het ministerie van CRM, 's-Gravenhage, maart 1979.
De gemaakte inventarisatie, een facet-inventaris, verscheen onder de naam Natuurwaardenkaart,
respectievelijk Cultuurwaardenkaart (schaal 1:250.000) in 1977 (peildatum 1 januari 1974).
Een aparte categorie vormde die van de kastelen en buitenplaatsen.
Op ambtelijk niveau is de basis voor het beschermen en het instandhouden van de Nederlandse
historische buitenplaatsen, parken en tuinen gelegd door: namens het ministerie van Landbouw
ir. J. Verkoren (directeur Staatsbosbeheer), ir. B.C. Kylstra en ir. T.S. Smith, namens het
ministerie van CRM jhr. mr. C.M. van Rijckevorsel, dr. C.F. van Beusekom, ir. C.J.M. van der
Burg, drs. T.P. Klarenberg (Directie Natuurbehoud en Openluchtrecreatie), mr. G.W. van
Herwaarden (Directie Monumenten, Musea en Archieven) en drs. H.C. van Eck, drs. G.
Roosegaarde Bisschop en schrijver dezes (RDMZ).
De reeks Bijdragen tot het Bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische
tuinen, parken en buitenplaatsen, uitgegeven door de RDMZ, begint met de Bijdrage over
Middachten (1980) en is opgehouden met de 23ste titel over Jagtlust te 's-Graveland (1988).
Een aantal delen is herdrukt.
G.W. van Herwaarden, ‘De bescherming van historische buitenplaatsen. Een verslag van de
werkzaamheden van de Commissie Buitenplaatsen 1978-1995’. Groen. Vakblad voor groen in
stad en landschap 52, 1, 35 e.v.; Jaarboeken Monumentenraad, van 1983 tot en met 1989;
Jaarboeken Raad voor het Cultuurbeheer, van 1990 tot en met 1994.
G. Roosegaarde Bisschop, ‘Dutch Country Seats Considered as Historie Monuments: an Attempt
at Legal Protection of Gardens and Parks’, Journal of Garden History (1981), 345 e.v.
Wat er onder een historische buitenplaats wordt verstaan is in 1988 als volgt door de RDMZ
in overleg met de Commissie Buitenplaatsen van de Monumentenraad, met het toenmalige
ministerie van Landbouw en Visserij en met de Stichting PHB omschreven en vastgesteld:
‘Een historische buitenplaats is aangelegd. Zij kan deel uitmaken van een landgoed.
Het geheel wordt gevormd door een in oorsprong versterkt huis, een kasteel, buitenhuis of
landhuis, al dan niet met bijgebouwen en omgeven door tuinen en/of park met één of meer
onderdelen als grachten, lanen, waterpartijen, moestuinen, boomgaarden, ornamenten,
(sier)weiden, boomgroepen en parkbossen.
De samenstellende onderdelen, een ensemble van terreinen (met beplantingen), waterpartijen
en -lopen, gebouwen, bouwwerken en tuinornamenten zijn door opzet of ontwerp van tuin en
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park en het (utilitair) gebruik historisch en architectonisch met elkaar verbonden en vormen zo
een onlosmakelijk geheel.
Onderdeel van een historische buitenplaats vormen die gebouwen, bouwwerken en
tuinornamenten, die compositorisch deel uitmaken van het ontwerp of de opzet en inrichting
van de tuin- en/of parkaanleg, dan wel dienen voor gebruik in samenhang met de oorspronkelijke
bestemming’.
17. Nederlandse Staatscourant, 1981, 29; 1982, 56; 1983, 199 (‘Beschikking Bijdragen Achterstallig
Onderhoud Historische Parken, Tuinen en Buitenplaatsen’).
Sedert 1993 is voor wat betreft het ministerie van WVC het Besluit Rijksubsidiering Historische
Buitenplaatsen van kracht.
Was de regeling oorspronkelijk een gezamenlijke regeling van de ministers van Landbouw en
van CRM/WVC, door wetswijziging en decentralisatie moest deze koppeling worden losgelaten.
Nu vindt het verlenen van subsidie plaats door OCenW/RDMZ, na overleg met de minister van
LNV.
18. De Tweede Kamer heeft begin jaren tachtig herhaaldelijk aangedrongen op het creëren van
subsidiemogelijkheden voor regulier onderhoud van historische tuinen en parken. Een motie
(nr 33,16 400 XVI) naar aanleiding van de behandeling van het onderdeel Natuurbehoud en
Openluchtrecreatie voor het begrotingsjaar 1981, die werd aangenomen, nodigde de regering
daartoe uit. De toenmalige staatssecretaris van CRM sprak zich uit voor het beschikbaar stellen
van arbeidsplaatsen in het kader van een plan, zoals het ISP-arbeidsplaatsenplan (Groningen
1, Friesland 3 à 4, Drenthe 1, Overijssel 3, betreffende PNL-arbeidsplaatsen in Limburg 7, op
basis van het Werkgelegenheidsplan Kwartaire Sektor 1982 Overijssel 6, Gelderland 8, Utrecht
9, Noord-Holland 1, Zuid-Holland 3, Zeeland 1/2, Noord-Brabant 5. Daarnaast een centraal
kantoor voor de coördinatie (Stichting PHB) met 4 arbeidsplaatsen).
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Peter van Dun
Vijftig jaar stedenbouwkundige monumentenzorg
De historie van de bescherming van stads- en dorpsgezichten toont aan
dat niet zozeer de zorg voor het gebouwde erfgoed, maar de aandacht voor
een herkenbaar leefmilieu en een kwalitatief hoogwaardige
stadsvernieuwing richtinggevend zijn geweest voor het monumentenbeleid.
Vijfentwintig jaar geleden ging het om behoud en renovatie van historische
stads- en dorpscentra. De aanzet tot een integrale aanpak van de op dat
moment verpauperde binnensteden kwam vooral uit de hoek van de
volkshuisvesting. Tegenwoordig moet de cultuurhistorische component
een initiërende en stimulerende rol spelen bij het creëren of instandhouden
van ruimtelijke kwaliteit. Naast de traditionele zorg voor behoud van het
gebouwde erfgoed wordt hiertoe van de monumentenzorg een visie
verwacht op de integratie van bestaande cultuurwaarden in nieuwe
planologische ontwikkelingen.
‘Ruimtelijke kwaliteit heeft alles te maken met de herkenbaarheid en identiteit van
de leefomgeving. Aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten op basis van
de Monumentenwet vormt een belangrijke ondersteuning van lokaal ruimtelijk
kwaliteitsbeleid. Het gaat daarbij om doelbewust en zorgvuldig omgaan met en
creatief inspelen op de aanwezige cultuurwaarden. Tevens zal gezocht worden naar
mogelijkheden om het instrument van aanwijzing uit de Monumentenwet te benutten
als een stimulans in het omgaan met ruimtelijke ingrepen en cultuurhistorische
waarden van grotere gebieden.’1.
Met deze uitspraak van de ‘minister belast met de ruimtelijke ordening’ is aan het
sinds 1961 bestaande wettelijke instrument van beschermde stads- en dorpsgezichten
een brede dimensie toegekend. Op grond van de Notitie over het rijksbeleid inzake
ruimtelijke kwaliteit wordt het aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten
niet meer gezien als ‘een aanvulling van een stedenbouwkundige verzameling van
cultuurhistorische waarde’, maar ingezet ter formele onderbouwing van ruimtelijke
kwaliteit en ter stimulering van culturele continuïteit. Daar de monumentenzorg een
dergelijke ‘dynamische’ toepassing van de Monumentenwet met argwaan beschouwt,
is er tot op de dag van vandaag een afstand blijven bestaan tussen de monumentenzorg
en de planologie.
Vijftig jaar stedenbouw in het kader van de monumentenzorg is aan te merken als
vijftig jaar monumentenbeleid. Bij de objectgerichte monumentenzorg kan formeel
bezien op grond van het wettelijk rechtsgevolg volstaan worden met een
instandhoudingsfilosofie (zoals bijvoorbeeld door het Charter van Venetië2. is
gepropageerd in 1964) en is kennis van zaken op het gebied van de cultuurhistorie
noodzakelijk; het rechtsgevolg bij de stedenbouwkundige monumentenzorg maakt
inzicht in toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk. Het Voorlopig
standpunt van staatssecretaris De Boer, uitgebracht in 1983, zette deze beleidslijn
als volgt uiteen:

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

1. Het bevorderen van kennis van en waardering voor historische stads- en
dorpsstrukturen en monumenten van geschiedenis en kunst;
2. Het bevorderen van een blijvende integratie van waardevolle cultuurhistorische
elementen in het veranderend leefmilieu.3.
Deze uitspraken betekenden overigens niet dat het monumentenbeleid zich vanaf dat
tijdstip met voorrang richtte op ontwikkelingsscenario's. In de Nota over de
Monumentenzorg uit 1984 van minister Brinkman speelde de decentralisatie van de
monumentenzorg de hoofdrol en daarnaast de financiële problematiek met betrekking
tot subsidie-achterstanden.4. Ten aanzien van de relatie monumentenzorg - ruimtelijke
ordening werd opgemerkt dat hiertoe de provincies een belangrijke rol vervullen.
Wel werd een intensivering van de relatie tussen het monumentenbeleid, de
stadsvernieuwing en de landschapsbescherming voorgesteld. Als resultaat hiervan
participeerden het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) vanaf
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1985 in het Stadsvernieuwingsfonds, dat functioneerde onder de verantwoordelijkheid
van de staatssecretaris van Volkshuisvesting. In 1990 werd de cultuurhistorie
onderdeel van het in dat jaar uitgebrachte Natuurbeleidsplan.5.
Volgens de Nota over de Monumentenzorg was de objectgerichte monumentenzorg
vooral gebaat bij meer geld voor restauratiesubsidies en/of ingenieuze systemen om
de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Niet werd aangegeven
hoe het groeiend aantal beschermde objecten in functioneel opzicht kon worden
benut. En dat in een periode dat de kerken leegliepen en industriële bedrijfsgebouwen
vrijkwamen.
Achteraf bezien kan worden opgemerkt dat met het op grond van de Monumentenwet
aanwijzen van beschermde stads- en dorpsgezichten, de monumentenzorg moest
kiezen voor een (cultureel) ontwikkelingsperspectief in het kader van de ruimtelijke
ordening. Daardoor is een specifiek monumentenbeleid ontwikkeld, dat zich in de
jaren tachtig zou vertalen in ‘cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer’. Het is het ministerie
van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) geweest dat het bredere kader
van de stedelijke cultuur en culturele continuïteit als werkopgave in beeld heeft
gebracht. Hierbij geldt de monumentenzorg als facetbelang bij een continu proces
van verbetering en versterking van de dagelijkse leefomgeving.
Inmiddels is deze optie een maatschappelijk geaccepteerd gegeven, maar binnen
de wereld van het ‘cultuurbeheer’ is een dergelijke benadering nog altijd geen
gemeengoed. Vijftig jaar monumentenzorg toont aan dat een vakinhoudelijke schroom
voor een breed uitvoeringskader als een rode draad door de besluitvorming loopt.

De periode tot 1960
Monumentenzorg in de zin van zorg voor de waardevolle architectuur van het
verleden, start niet bij de oprichting van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
en ook niet bij de totstandkoming van de Monumentenwet in 1961. Bij de
stedenbouwkundige monumentenzorg ligt dat anders. Voor 1947 was er wel
belangstelling voor stedenbouwkundige structuren en ‘stadsschoon’, maar dan vooral
vanwege het belang van een bepaald dominerend gebouw of monument voor de
directe omgeving. Ook bij de voorstellen voor een monumentenwet van de
Nederlandse Oudheidkundige Bond speelde het fenomeen ‘ensemblewaarde’ een
rol.
De Goudse Marktbebouwingsverordening uit de jaren veertig kan opgevat worden
als een vroeg voorbeeld van een meer planologisch gerichte ingreep. Op grond van
artikel 43 van de Woningwet regelde de Goudse overheid bestemmingen, minimum
en maximum breedte van bebouwing, hoogten en daklijnen van de markt. Een
specifieke commissie van toezicht trad hierbij op als supervisor.6. De Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg, noch het Rijksbureau was echter bij dit soort
‘planologische’ ontwikkelingen betrokken. Evenmin als dat het geval was bij de
stedelijke reconstructies van Middelburg, Rhenen en Wageningen aan het begin van
de Tweede Wereldoorlog. Wel speelde de Rijkscommissie bij uitzondering een rol
bij de vormgeving van de Zuiderzee-polders. De mening van de commissie werd
onder meer gevraagd bij het ontwerp van het te behouden wateroppervlak in de
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nabijheid van Hoorn. Daarnaast is met name de Bond Heemschut betrokken geweest
bij de discussies over de stedenbouwkundige opbouw van de Flevopolders.7.
Na de Tweede Wereldoorlog stelde de monumentenzorg zich niet offensief op bij
de herbouw van verwoeste binnensteden. Historische stadsstructuren zoals de Markt
in Groningen en de Nijmeegse Bovenstad konden zonder dat er substantiële bezwaren
naar voren werden gebracht, gewijzigd worden. Zelfs in de jaren zestig na de
totstandkoming van de Monumentenwet werd geen officieel standpunt ingenomen
ten opzichte van saneringsplannen zoals in de omgeving van de Jodenbreestraat in
Amsterdam, de Benedenstad van Nijmegen of het Noorderbergkwartier van Deventer.

Restauratie van Veere
In officieuze zin begaf de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zich in de late jaren
vijftig op het stedenbouwkundige vlak.8. De Rijksdienst hanteerde bij de
stedenbouwkundige benadering het uitgangspunt van herstel van het architectonische
en stedenbouwkundige beeld van historisch gezien waardevolle nederzettingen. De
vissersplaats Veere vormt hiervan een goed voorbeeld. Tengevolge van de afsluiting
van het Veerse Gat in het kader van de Deltawet van 1955 verloor Veere haar
oorspronkelijke functie. Het daardoor dreigende verval deed een roep tot
herbestemming klinken. Restauratie van de historische panden zou onmogelijk worden
als geen aandacht zou worden besteed aan functionele aspecten. Het opkomende
watertoerisme bleek overlevingskansen voor de stad te kunnen opleveren. Door voor
deze herbestemming te kiezen veranderde Veere van een normale stad in een plaats
voor tijdelijk gebruik en tweede woningen. Ook het gemeentebestuur moest elders
onderdak vinden, want het gothische stadhuis werd een museum.
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1 Veere met zijn tot jachthaven getransformeerde voormalige vissershaven. Luchtfoto RDMZ, 1977.

In de jaren tachtig blijkt Veere inderdaad geen ‘normale’ stad meer te zijn.
Leegstaande woningen buiten het vakantieseizoen, behalve de vakantiewinkels
nauwelijks meer middenstand en geen scholen binnen de kern. Maar de restauraties
van de monumentale en beeldbepalende huizen zijn met veel zorg voor het detail
uitgevoerd. De openbare ruimte, met name de voormalige vissershaven, is met gevoel
voor goede smaak heringericht tot jachthaven. Deze prille stedenbouwkundige aanpak
werd in de persoon van Jan Stapper, stedenbouwkundig architect bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, begeleid. Hij baseerde zich op door hem zelf vergaarde
stedenbouwkundige en architectonische kennis, die door hem inzichtelijk per stad
in kaart werd gebracht. Deze zogeheten Stapperkaarten zijn nog steeds een bekend
begrip binnen de Rijksdienst en bieden een overzichtelijk beeld van de
cultuurhistorische waarden van het stadsbeeld en de relatie met het landelijke gebied,
inclusief zichtlijnen en latere aantastingen.9.
Het voorbeeld Veere toont aan dat over toekomstige (her)bestemming van bebouwing
slechts werd nagedacht omdat het restauratie mogelijk maakte. Invloed op de
ruimtelijke ordening had deze wijze van werken nauwelijks omdat zij niet gebaseerd
was op bestemmingsplannen, of op een door een gemeenteraad vastgesteld
uitvoeringsplan. Dit werd niet
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onderkend als probleem, want evenals dat het geval was in Veere, spitste deze wijze
van stedenbouwkundig restaureren zich met name toe op plaatsen die op dat moment
een vaag ontwikkelingsperspectief hadden. Stadjes en dorpen zoals Sint-Anna ter
Muiden, Buren, Thorn en Kollum konden zich aldus in de specifieke belangstelling
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg verheugen, zonder dat enig zicht op
planologische overlevingskansen voorhanden was.

Stedenbouwkundige monumentenzorg geformaliseerd
Formeel komt de monumentenzorg op het gebied van de stedenbouw in actie na de
totstandkoming van de Monumentenwet in 1961. In deze wet werd de aanwijzing
van de beschermde stads- en dorpsgezichten geregeld. De aanwijzing zelf bestond
en bestaat uit een kaart met begrenzing en een toelichting. Tegenwoordig worden
daar afdrukken aan toegevoegd van een aantal historische kaarten en een door de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg opgestelde Historisch Ruimtelijke
Waarderingskaart.10. Het rechtsgevolg van een aanwijzing tot beschermd stads- of
dorpsgezicht is een door de gemeenteraad vast te stellen bestemmingsplan voor het
betreffende gebied. Bij een bestemmingsplan regelt de gemeente niet alleen de
omgeving van de beschermde objecten, maar speelt vooral in op het samenspel van
open ruimten, bebouwing, functionaliteit, infrastructuur et cetera. Het rechtsgevolg
beweegt zich op het terrein van de ruimtelijke ordening, hetgeen tot het beleidsterrein
van de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening behoort. Voor de
aanwijzing is naast de minister voor Cultuur ook de minister voor Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk.
De met de Monumentenwet 1961 geformaliseerde stedenbouwkundige
monumentenzorg vereiste een organisatorische aanpassing binnen de RDMZ. Er
werd een afdeling Stedenbouw opgericht, met aan het hoofd dr. ir. J.C. Visser. Deze
nieuwe afdeling was verantwoordelijk voor het in procedure brengen van
aanwijzingsvoorstellen voor beschermde stadsen dorpsgezichten en het begeleiden
van de hieruit voortvloeiende rechtsgevolgen. Zoals het begeleiden van het opstellen
van bestemmingsplannen en het afhandelen van de zogeheten interim-bescherming
op grond van artikel 50 van de Woningwet. Deze vorm van bescherming vond plaats
tussen het moment van aanwijzen en het vaststellen van het bestemmingsplan. De
afdeling Stedenbouw stond organisatorisch gezien in directe relatie met de
hoofddirecteur.
De objectgerichte monumentenzorg, voor zover het instandhouding en het
vergunningenstelsel betrof, behoorde tot het werkterrein van de afdeling Restauratie
met aan het hoofd ir. R. Meischke. Deze was tevens directeur van de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. De beschermingsvoorstellen voor objecten werden
opgesteld door de afdeling Beschrijving (die later Kunsthistorische Afdeling ging
heten). De afdeling Stedenbouw was verantwoordelijk voor zowel de bescherming
als de rechtsgevolgen van de bescherming; de afdeling Restauratie ‘alleen’ voor de
rechtsgevolgen van op grond van de Monumentenwet beschermde objecten.
Door deze functionele verschillen ontstond al gauw het beeld dat
stedenbouwkundige monumentenzorg iets bijzonders was. Daarenboven dwongen
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de rechtsgevolgen van een aanwijzing tot beschermd gezicht de afdeling Stedenbouw
tot het leggen van relaties met andere (centrale) disciplines op het gebied van de
ruimtelijke ordening zoals volkshuisvesting, landbouw, natuurbescherming, verkeer
en waterstaat, waarbij monumentenzorg als facetbelang moest worden ingebed. Dat
met het behartigen van het facetbelang gunstige voorwaarden konden worden
geschapen voor het sectorbelang is zeker in de beginperiode niet onderkend. Dat had
tot gevolg dat er binnen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een ‘scheiding der
geesten’ tussen stedenbouw en restauratie ontstond.

De periode 1961-1975
De stedenbouwkundige monumentenzorg werd in het begin van de jaren zestig
geconfronteerd met functieverlies van agrarische dorpen, verpaupering van
binnensteden, teruglopende bedrijvigheid in de bebouwde kommen en daarenboven
in een tijd waarin het oplossen van de woningnood prioritieit genoot: grootschalige
uitbreidingen van steden en dorpen ten koste van het cultuurlandschap. Een
stedenbouwkundige monumentenzorg als sectorbelang uitgedragen (conform de
objectgerichte monumentenzorg) vormde een barrière voor noodzakelijk geachte
vernieuwing; een offensief ‘beschermingsen voorlichtingsbeleid’ was meer geëigend.
Hierbij moesten doelstellingen gehanteerd worden die politiek haalbaar waren en
maatschappelijk gedragen konden worden. Om een daarop toegespitst beleid te
ontwikkelen werd samenwerking tussen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
en het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening noodzakelijk geacht.
Een samenwerking die overigens ook al door de Tweede Kamer was gesuggereerd
tijdens de behandeling van de Monumentenwet.11.
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Een landelijke lijst van beschermenswaardige nederzettingen was in 1963 het eerste
tastbare resultaat van deze samenwerking. Het overzicht lokte weinig bestuurlijke
reacties uit. Wel moet worden vastgesteld dat grotere steden in kleine delen van
beschermenswaardige gebieden waren verdeeld (gedeelten waarvan de
cultuurhistorische ensemblewaarde evident leek, zoals bijvoorbeeld het Binnenhof
in Den Haag) en dat veel kleine (voornamelijk agrarische) dorpen prioriteit kregen
voor wat betreft de daadwerkelijke aanwijzing.
De samenwerking met het ministerie van VRO leidde ook tot de instelling van
een Vooroverlegcommissie Beschermde Stads- en dorpsgezichten die moest oordelen
over in procedure te brengen gezichten. Deze commissie stond onder voorzitterschap
van ir. C. de Cler, die bij de Centrale Directie Volkshuisvesting (CDV) in Den Haag
werkzaam was. Deelnemers waren, naast vertegenwoordigers van de afdeling
Stedenbouw van de RDMZ, de Rijksplanologische Dienst (RPD) en de CDV.

De eerste aanwijzingen
De eerste aanwijzingen12. betroffen voornamelijk nederzettingen die vooralsnog niet
door grote maatschappelijke veranderingen beroerd leken te worden. Zo kon ervaring
worden opgedaan met de bij de aanwijzing behorende procedures en met het opstellen
van het ‘verplichte’ bestemmingsplan. Grotere steden kwamen vooralsnog niet voor
in het aanwijzingsprogramma, al werden ze bij de landelijke inventarisatie van
beschermenswaardige kernen wel vermeld. Maar ook bij de in de ‘ontwikkelingsluwte’
geachtte agrarische nederzettingen ontmoette de aanwijzing al snel weerstanden.
De meeste beschermenswaardige dorpen of gehuchten, vooral gesitueerd in
Drenthe, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Limburg dreigden met name onder
de druk van de Europese landbouwpolitiek van schaalvergroting hun oorspronkelijke
functie te verliezen. Grootschalige bedrijven konden geen plaats vinden in de
historische context, terwijl het buitengebied optimaal benut moest worden voor
agrarische (lees economische) doeleinden. Voor de aanwijzing betekende dit dat de
begrenzing van het beschermenswaardige gebied zich diende te beperken tot de
bebouwde kom en dat het bestemmingsplan moest uitgaan van alternatieve
bestemmingen voor voormalige bedrijfsgebouwen (boerderijen). Slechts in een zeer
beperkt aantal gevallen zijn modellen ontwikkeld die konden dienen tot versterking
van de agrarische functie van de bestaande opstallen. Dit lukte alleen als het bestaande
gebouw voldoende ruimte bood, zoals dat bijvoorbeeld bij de klassieke Limburgse
boerderij het geval is, of door nieuwe bedrijfsgebouwen (zogeheten pre-fab stallen)
toe te voegen aan de bestaande bebouwing. De schaalvergroting en de daarbij
behorende bouwmateriaalkeuze die deze laatste ingreep met zich meebracht, stuitte
veelal op onoverkomelijke welstandsbezwaren. Een poging om via een meer
traditionele materiaalkeuze zoals hout en rietdakbedekking aan deze bezwaren
tegemoet te komen, zoals met name de provincie Drenthe trachtte te stimuleren,
verergerde in feite het schaalprobleem (‘rietkathedralen’). Allengs werd duidelijk
dat de noodzakelijk geachte bedrijfsvergroting niet onder te brengen was in de
structuur van een historisch dorp. Het uit de dorpskern verdwijnen van de agrarische
functie betekende een ernstige aantasting van sociaal-culturele aspecten. Wat restte
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waren bouwvormen en structuren. Zaken die als vormentaal gekoesterd werden zowel
door de monumentenzorg als het welstandstoezicht.
Noodgedwongen verschoof de aandacht van structuur en bouwvorm naar
herbestemming van de bestaande bedrijfsbebouwing (boerderijen). Het door de
toenemende automobiliteit van de jaren zestig mogelijk gemaakte forensisme bood
in vele gevallen een oplossing, maar ook het toerisme bood soelaas. De historische
boerderijen (veelal ook als beschermd monument aangemerkt) werden verbouwd en
gerestaureerd tot woning (‘wonen op de deel’), tot eethuis of pannenkoekenboerderij,
gemeenschapscentrum of academiegebouw. Ook museale bestemmingen kwamen
in aanmerking.

Toeristische trekpleisters
Wat functieverlies en functieverandering betreft is Orvelte een markant voorbeeld.
Ondanks het feit dat het toenmalige gemeentebestuur zich inzette voor een ‘levend
Drents dorp’ kon niet voorkomen worden dat vrijgekomen boerderijen en andere
voormalige bedrijfsgebouwen, zoals een houtzagerij, van elders werden overgeplaatst
om het beeld van een ‘oorspronkelijk brinkdorp op het centrale Drenthse zandplateau’
te bevestigen. De introductie van een tolhuis, waar kaartjes verkocht worden voor
het parkeerterrein en specifieke manifestaties in de zomer, completeren het museale
aspect. Het toerisme is hier de stimulans gebleken voor het behoud van het traditionele
beeld van een Drents brinkdorp. Orvelte is met dat al getransformeerd in een openlucht
museum. Als zodanig vergelijkbaar met complexen als het Nederlands Openlucht
Museum in Arnhem, of het Domein Bokrijk in het Belgische Hasselt. Laatstgenoemde
projecten zijn echter gebouwd op ‘maagdelijke grond’; in Orvelte is men uitgegaan
van een bestaand dorp.
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2 Interieur van het restaurant Schapendrift 3 in Orvelte. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1980.

De kwestie Orvelte is enigszins vergelijkbaar met de situatie van het agrarische
dorp Bourtange in Oost-Groningen. De schaalvergroting in de landbouw speelde
hier de rol van grote saneerder van de agrarische activiteiten in de hele omringende
regio. Werkloosheid en verlies van inkomen waren het gevolg. Door de regionale
en landelijke politiek is midden jaren zestig naarstig gezocht naar een nieuwe,
economisch meer rendabele functie voor het gebied. Toen een voorstel om de regio
te bestemmen tot militair oefenterrein (het plan-Kikkert, naar het Tweede Kamerlid
van die naam) niet haalbaar bleek, is ook hier gekozen voor het bevorderen van het
toerisme. Ter Apel met zijn fraaie, bosrijke omgeving en het voormalige cisterciënzer
klooster was al een toeristische trekpleister, maar daarnaast moest het gebied van
nog een extra attractie worden voorzien. Die kans bood het plaatsje Bourtange. Er
lag een bestemmingsplan ingevolge de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht dat
bestond uit een herbouwplan van de voormalige vesting, waarvan slechts de
wegeninfrastructuur, enige bebouwing rondom het centrale plein en de oorspronkelijk
bomen op het centrale plein nog aanwezig waren.13.
De vestingwerken zijn volledig naar de oorspronkelijke opzet gereconstrueerd.
Dat vereiste de aankoop van vrij veel grond, die op dat moment nog een agrarische
bestemming had. De gereconstrueerde militaire bebouwing werd ten behoeve van
een hedendaags gebruik tot woning aangepast. Zo werden lange kazernegebouwen
in twee delen ‘geknipt’, waarbij het midden (open) deel als patio ging functioneren
bij een van de aan de kop ingebouwde woningen. De nog bestaande synagoge werd
een museum.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft bij dit proces het voortouw
genomen, zowel in de planontwikkeling als door het beschikbaar stellen van alle in
het Algemeen Rijksarchief gevonden gegevens. Het gemeentebestuur heeft op eigen
kracht - zonder
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3 Straatje naar het Marktplein in Bourtange. Foto RDMZ, H.M. van den Berg, 1967.

4 Ontmoeting met de ‘plaatselijke bevolking’ in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, tijdens een
excursie van de personeelsvereniging van de RDMZ op 21 september 1994. Foto RDMZ.

externe adviseur - het bestemmingsplan en de uitvoeringsschema's ontwikkeld. In
de financiering werd voorzien door het ministerie van Financiën in het kader van de
verbetering van de toeristische infrastructuur en door het ministerie van Sociale
Zaken in het kader van de bevordering van werkgelegenheid in de bouw.
Het was al met al een grootse onderneming, die Oost-Groningen van een
toeristische trekker van allure moest voorzien. Dat het idee met succes is uitgevoerd
bewijst het grote aantal bezoekers dat heden ten dage de plaats Bourtange aandoet.
De hiervoor geschetste initiatieven van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
waren in stedenbouwkundig opzicht hoogwaardig. Hoewel het ontstaan van de Zaanse
Schans in Zaandijk en het Buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
een heel andere achtergrond heeft, is het uiteindelijke effect enigszins vergelijkbaar.
Daarom mogen ze hier niet onvermeld blijven.
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De ontwikkeling van de Zaanstreek maakte het onmogelijk om omvangrijke delen
van de historische bebouwing te handhaven. In het kader van de vernieuwing van
de Zaanstreek zijn daarom markante voorbeelden van de oorspronkelijke opstallen
neergezet in een open poldergebied tegenover Zaandijk.
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Zo is een ‘historische nederzetting’ gecreëerd op een niet van oorsprong bebouwde
plaats. De Zaanse Schans is om die reden vergelijkbaar met het Buitenmuseum van
het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen. In het Buitenmuseum is bebouwing uit
voormalige Zuiderzeestadjes op geraffineerde wijze samengevoegd tot een
nederzetting; met als oogmerk een ‘educatief’ museum te scheppen. Museale acties
waren het, die geen beleidsrelatie hadden met het vanuit een oogpunt van
monumentenzorg bedreven stedenbouwkundig herstel. In beide gevallen is de
stedenbouwkundige en bouwkundige kennis van de Rijksdienst van pas gekomen,
maar van een structureel monumentenzorgbeleid was geen sprake.

Reorganisatie
In 1972 vond bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een reorganisatie plaats
waarbij de afdeling Restauratie en de afdeling Stedenbouw werden samengevoegd
in een directie Monumentenbeheer.14. Stedenbouwkundigen en restauratie-architecten
werkten vanaf dat moment samen in districten. Aanvankelijk was sprake van drie
districten, na 1978 werden dat er vier. Het aanwijzen van beschermde stads- en
dorpsgezichten werd door deze samenvoeging een taak van de directie
Monumentenbeheer en daarmee van de stedenbouwkundigen in de districten. Het
aanwijzen van beschermde monumenten bleef een taak van de Kunsthistorische
Afdeling. Omdat bij het verrichten van stedenbouwkundige werk een
ontwikkelingsvisie onontbeerlijk is en relaties met disciplines als volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening, natuurbeheer en recreatie - in die tijd alle onderdelen van het
‘eigen’ ministerie van CRM - noodzakelijk zijn, veranderde door de reorganisatie
van 1972 de positie van het ‘stedenbouwkundige veldwerk’ van de Rijksdienst voor
de Monumentenzorg wezenlijk. Naast de traditionele werkzaamheden als het
begeleiden van restauraties, het verlenen van vergunningen en het vaststellen van
subsidies, moest de directie Monumentenbeheer zich toeleggen op het creëren van
ontwikkelingsbeleid. In het organisatiemodel van 1972 was voorzien in een afdeling
Beleid en Planologie, maar door allerlei omstandigheden kwam van het ontwikkelen
van een visie door deze afdeling niets terecht. De districten werden geacht de aanzet
te geven, hetgeen uiteindelijk leidde tot een voor buitenstaanders onbegrijpelijk
gedifferentieerde uitvoering van het stedenbouwkundig ontwikkelingsbeleid.

De periode 1975-1985
In het begin van de jaren zeventig kwamen er signalen dat een op academische en
esthetische gronden gestoelde stedenbouwkundige monumentenzorg op weinig
maatschappelijk draagvlak hoefde te rekenen. Reden voor de toenmalige dienststaf
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg om zich op de maatschappelijke functie
van monumentenzorg te bezinnen. In 1975 sprak de RDMZ zich over de bescherming
van stads- en dorpsgezichten als volgt uit:
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1. Beschermd dienen te worden nederzettingen of delen van nederzettingen met
een structuur, die, getoetst aan de historische ontwikkeling en karakteristiek ter
plaatse, nog van hoge kwaliteit is.
2. Daarenboven dienen de samenstellende delen van deze (te beschermen) structuur
aanmerkelijke cultuurhistorische waarden te hebben en als zodanig visueel
herkenbaar te zijn.
3. De bescherming dient gericht te zijn zowel op het behoud van de structuur als
op het doorfunctioneren van de nederzetting in overeenstemming met het
historisch ontwikkelingsproces.15.
Bovendien werd ook besloten om de stads- en dorpsgezichten te herinventariseren.
Het overzicht van 1963 zou hierbij als uitgangspunt dienen. Herinventarisatie van
stads- en dorpsgezichten werd in 1980 gepubliceerd.16.

Aanzetten tot stadsvernieuwing
Aan het eind van de jaren zestig was de euforie over de stadsuitbreidingen ter
bestrijding van ‘volksvijand no. 1, de woningnood’ over zijn hoogtepunt. Het
ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ontwikkelde mogelijkheden
tot renovatie van de bestaande bebouwing.17. In 1970 deed het begrip stadsvernieuwing
zijn intrede in de overheidsnota's. In het jaarverslag 1970 van de Centrale Directie
voor de Volkshuisvesting wordt het begrip als volgt omschreven: ‘Rehabilitatie van
datgene wat uit historisch oogpunt waardevol is en behouden moet blijven.’ En
rehabilitatie: ‘De wijk- of buurtgewijze verbetering van woningen en woonomgeving
in onderlinge samenhang, waarbij wordt uitgegaan van een planmatige aanpak met
als uitgangspunten een zo groot mogelijke mate van behoud van het gebouwde.’18.
De hiertoe bij VRO ontwikkelde regeling was aanvankelijk gericht op de renovatie
van negentiendeen vroeg twintigste-eeuwse stadswijken. Hiermee kwam het
(volks)huisvestingsbeleid begin jaren zeventig in de buurt van het beleid tot
bescherming van stads- en dorpsgezichten. In de beschikking Geldelijke steun
rehabilitatie van 197319. van het ministerie van VRO stond: ‘Onder woningen met
waarde als monument, waarvoor vanwege het departement van Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Orde-
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ning in beginsel subsidies kunnen worden verstrekt, worden verstaan:
a. Woningen, die als monument zijn beschermd krachtens de artikelen 8 en 9 van
de Monumentenwet, en
b. Woningen, die niet als monument zijn beschermd, maar die een kenmerkend
onderdeel uitmaken van een stads- of dorpsgezicht, dat is beschermd krachtens
artikel 20 van de Monumentenwet.’

Door aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten kon dus een bijdrage
geleverd worden aan integrale stedelijke vernieuwing. Hierdoor ontstonden
mogelijkheden tot behoud, respectievelijk versterking van culturele identiteit en
herkenbaarheid bij het verbeteren van de dagelijkse leefomgeving. Bij de
monumentenzorg bracht deze handelswijze een sectordoorbrekende
beleidsvernieuwing tot stand, waarbij de zorg voor het culturele erfgoed onderdeel
werd van een op kwaliteitsverbetering gericht integraal beleid.

Vroege voorbeelden van rehabilitatie
Zoals vaker het geval is bij vernieuwende activiteiten, zijn er ook van de rehabilitatie
van woonhuizen met waarde als monument (zoals dat later in de VRO-regelingen
zou gaan heten) vroege voorbeelden. De bekendste voorbeelden betreffen de Stokstraat
in Maastricht en de Spanjaardstraat in Middelburg. De Stokstraat is het oudste
voorbeeld waarbij van een samengaan van de volkshuisvestings- en
monumentenzorgdiscipline sprake was. Van een integrale aanpak kon nog niet
gesproken worden mede vanwege het feit dat het Maastrichtse gebied een voormalig
saneringsgebied betrof. Pas tijdens de uitvoering, die onder meer tot gevolg had dat
de zittende bevolking naar elders moest verdwijnen, besloot men de meest belangrijke
monumentale bebouwing te behouden en te (her)bestemmen tot winkels. Waar geen
interessante objecten meer aanwezig waren, werden nieuwe invullingen toegevoegd.
Soms in historiserende vorm, soms met gebruikmaking van (opgeslagen) gevels van
elders. Ook ontwierp men geheel nieuwe straatwanden in een voor Maastricht
afwijkende architectuur, waarvan de galerij in de Smedestraat getuigt. Desalniettemin
betekende deze gezamenlijke aanpak voor zowel het monumentenzorg- als het
huisvestingsbeleid een doorbraak.20. Saneren betekende vanaf dat moment niet meer
automatisch kaalslag, terwijl restauratie niet meer stond voor ‘herstel in oude (visuele)
glorie’. De aandacht richtte zich op functioneel hergebruik, waartoe een verantwoord
beeldherstel veel kon bijdragen.21. Deze benaderingswijze kon ook elders toegepast
worden. Dat gebeurde onder andere in Middelburg.
In het Noorden van Nederland dreigden kleine plaatsen door functieverlies en
ontvolking hun bestaansrecht te verliezen. Het vertrekoverschot werd nog vergroot
doordat de bestaande bebouwing op grond van de bouwverordening als
‘onbewoonbare woning’ moest worden aangemerkt. De sanerings- en
reconstructieregeling van het ministerie van VRO voorzag wel in de verbetering van
de woningvoorraad, maar dat betekende kaalslag en vervanging door
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‘gestandaardiseerde’ woningwetwoningen. De veelal nog bestaande woningen waren
op zichzelf niet als monument aan te merken, maar in hun samenhang waren ze wel
in hoge mate beeldbepalend voor het desbetreffende stads- of dorpsbeeld. Het verlies
van identiteit dat als gevolg van de toenmalige regelgeving samenging met het
verbeteren van de leefomgeving, verontrustte een groot aantal gemeentebesturen.
Het lokale bestuur is voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de initiator
geweest om in samenwerking met de Centrale en de Provinciale Directies voor de
Volkshuisvesting te zoeken naar oplossingen. Hiertoe diende de ‘Maastrichtse’ en
‘Middelburgse’ aanpak als voorbeeld. De saneringsregeling werd benut ter amovering
van storende en slechte functies en de monumentenzorg-gelden werden aangewend
voor het renoveren van de woonfunctie in de historisch gezien beeldbepalende en
monumentale panden. Kernen als Metslawier en Nieuwe Schans zijn door dergelijke
acties aan een nagenoeg algehele vernietiging ontkomen en zijn vervolgens
aangewezen als beschermd gezicht.

Harlingen
In Harlingen is het noodzakelijke herstel van de waterinfrastructuur de aanleiding
geweest om te kunnen beginnen met het herstel van de woonfunctie. Het herstel van
de walkanten en het voor een betere drainage - en de opvang van de zoutwaterkwel
onder de dijk - uitdiepen van de achter de zeedijk gelegen Zoutsloot heeft een
ommekeer gebracht in het saneringsbeleid van het toenmalige gemeentebestuur.
Samen met de Hein Buismanstichting, een particuliere stichting op het gebied van
woonhuisherstel, werden gunstige condities geschapen om binnen redelijke financiële
grenzen woningen in de binnenstad te renoveren. Er werd niet alleen conform de
lijst van beschermde objecten gerenoveerd, maar ook voor het stedelijk beeld
bepalende bebouwing kwam in aanmerking. Harlingen gaf met deze aanpak een
vroeg model van stadsherstel vorm. De financiering van de werkzaamheden
geschiedde ook hier met
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saneringsgelden en monumentenzorg-subsidies. Naast het Rijk droegen ook de
provincie en de gemeente bij. De niet subsidiabele kosten werden doorberekend in
de verhuur- of verkoopprijs van de gerestaureerde woning.
De monumentenzorg-subsidies werden betaald uit de ‘woonhuispot’ van de RDMZ.
De woonhuispot beschikte over het algemeen niet over grote sommen geld, zodat
het noodzakelijk was de renovatiewerken over meerdere jaren te spreiden. Het idee
van een meerjaren-uitvoeringsprogramma was hiermee een feit.

Samenwerkingsregeling
De in het voorgaande genoemde voorbeelden van samenwerking tussen de
verschillende ministeries en de RDMZ waren in hoge mate bepalend voor de gekozen
strategie voor de stadsvernieuwing. In het Europese Monumentenjaar 1975 werd
door VRO en CRM Hersteld verleden van dorpen en steden, een wegwijzer voor
stads- en dorpsherstel22. uitgebracht. Deze brochure bevatte richtlijnen voor het maken
van uitvoeringsplannen in een beschermd of te beschermen dorpsgezicht. De tekst
en de bijbehorende kaarten waren opgesteld door een werkgroep van
vertegenwoordigers van de Centrale Directie van de Volkshuisvesting, de RDMZ
en de Rijksplanologische Dienst. In de brochure werd gewezen op het belang van
integrale planvorming, dat wil zeggen: het formuleren van een visie voor het hele
gebied en het op elkaar afstemmen van de verschillende onderdelen (rehabilitatie,
sloop, verbetering, verwerving, bijzondere openbare werken en nieuwbouw). Dit
moest in een meerjarenprogramma worden vastgelegd en door de gemeenteraad
worden goedgekeurd voordat een financiële ondersteuning van rijkswege kon worden
verwacht. Op deze wijze was de rijksoverheid op de hoogte van toekomstige
uitvoeringsplannen en kon de verdeling van de budgetten hierop worden afgestemd.
Een goedgekeurd meerjarenprogramma met een meerjarige budgettaire zekerheid
garandeerde een continue planuitvoering hetgeen de particuliere bereidheid tot
investeren in hoge mate zou stimuleren. De planvorming zou moeten plaatsvinden
aan de hand van de volgende kaarten:
- bouwkundige kwaliteitskaart (samen te stellen door de gemeente in
samenwerking met de Directie van de Volkshuisvesting in de provincie);
- functiekaart van de bestaande functies (samen te stellen door de gemeente);
- historische kwaliteitskaart (samen te stellen door de RDMZ);
- combinatiekaart waarop de te verbeteren gebouwen en bouwwerken aangegeven
moest worden, waarvan de instandhouding op grond van de historische- of
architectonische kwaliteit door de gemeente verantwoord was bevonden (samen
te stellen door de gemeente in overleg met de RDMZ en de Centrale Directie
van de Volkshuisvesting en de Directie van de Volkshuisvesting in de provincie);
- verwervingskaart (samen te stellen door de gemeente);
- voorschets bestemmingsplan (samen te stellen door de gemeente).23.

Deze samenwerkingsregeling ging uit van een vastgesteld maximumbedrag voor de
rehabilitatie van een pand van f150.000,-. Financiële ondersteuning door de beide
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ministeries kon pas plaatsvinden nadat door de gemeenteraad een
meerjarenprogramma was vastgesteld voor de restauratie van woonhuizen met waarde
als monument. Het programma moest naast inzicht in het aantal te renoveren panden
een voorontwerp bestemmingsplan omvatten, een overzicht van de te saneren voor
de woonomgeving storende functies en een overzicht van uit te voeren zogeheten
bijzondere openbare werken: kademuren, bruggen, wallen.
De met deze methode geïntroduceerde benadering van stadsrenovatie, die zich
baseerde op een ruimtelijke ontwikkelingsvisie (bestemmingsplan) en waarvan de
uitvoering gespreid werd over meerdere jaren, was voor de objectgerichte
monumentenzorg aanvankelijk moeilijk te hanteren. Bovendien leidde de eerder
gesignaleerde gedifferentieerde beleidsontwikkeling op het gebied van de
monumentenzorg tot een landelijk gezien onevenwichtige verdeling. In de kleine en
middelgrote steden in het oosten van het land - met name in de provincies Overijssel,
Gelderland en Limburg - beschikten de meeste steden en stadjes met historische
waarde in de jaren 1975 en 1976 al over een goedgekeurd en gehonoreerd
meerjarenplan rehabilitatie. De steden in het westen van het land en met name de
drie grote steden van de Randstad bleven achter, temeer omdat door de honorering
van programma's in de genoemde provincies, de gelden ontoereikend waren voor
verdere toezeggingen.
Eind 1976 werden er echter in diverse AROB-procedures uitspraken gedaan dat
er geen gronden aanwezig waren om subsidieaanvragen wegens tekort van het
beschikbare budget afte wijzen. Deze uitspraken hadden tot gevolg dat het ‘stuwmeer’
van aanvragen dat inmiddels was ontstaan en dat tot f 15,5 miljoen was opgelopen,
alsnog gehonoreerd moest worden. In die tranche zijn vooral programma's voor
steden en dorpen uit andere dan de bovenvermelde provincies ingewilligd.
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5 Het Bassin te Maastricht vanuit de lucht, met links de gespaarde zuidwand en bovenaan de gesloopte
westwand. Foto Openbare Werken gemeente Maastricht, circa 1978.

In 1977 kwam het ministerie van VRO met een aanvullende regeling die het
mogelijk maakte ook het herstel van panden buiten de beschermde stads- en
dorpsgezichten te subsidiëren.24. Hiermee kwam de eis tot een gebiedsgerichte aanpak
te vervallen, waardoor ook de planmatige aanpak zoals gepropageerd in de brochure
Hersteld verleden van dorpen en steden op losse schroeven kwam te staan. Het
ministerie van CRM bleef echter onverkort vasthouden aan een door de gemeenteraad
vastgesteld meerjarenprogramma als basis voor individuele subsidietoezeggingen.
De rehabilitatie-programma's betroffen op het gebied van de monumentenzorg een
groot aantal te renoveren woningen per jaar. Zo stelde Maastricht een programma
op voor de rehabilitatie van circa 420 woningen in de historische binnenstad. Hiermee
werd onder meer de mogelijkheid geboden om de slechte woontoestanden rondom
het riviertje de Jeker te saneren en de waterloop weer vrij te maken.
Gezien het feit dat sommige woningen in dit gebied in een nagenoeg onherstelbare
staat van onderhoud verkeerden, was de bouw van nieuwe woningen (in nieuwe
architectuurvormen) noodzaak. Monumentale, maar ook eenvoudige woningen
werden gerenoveerd, krotten werden gesaneerd, respectievelijk vervangen
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6a De Benedenstad van Nijmegen vóór renovatie en nieuwbouw: de Smidstraat. Foto RDMZ, P. van
Galen, 1980.

door nieuwbouw. Allemaal gericht op de verbetering van het woonmilieu in de
historische omgeving. Een voorbeeldig beleid gericht op de revitalisatie van de
sociaal-culturele structuur van de binnenstad van Maastricht.
Met de bescherming op grond van de Monumentenwet ging het in Maastricht
overigens niet zo vlot. Maastricht was wat het aantal beschermde monumenten betreft
inmiddels uitgegroeid tot de, na Amsterdam, meest monumentrijke stad in het land.
Het voorgestelde beschermde stadsgezicht, op grond waarvan een
meerjarenprogramma voor de rehabilitatie was opgesteld, omvatte de hele binnenstad
binnen de zeventiende-eeuwse voormalige vestinggordel, met aan de oostkant van
de Maas het stadsdeel Wijck, inclusief het station en het vroeg twintigsteeeuwse
deel, maar exclusief het terrein van de Ceramique.
Had Maastricht de primeur gehad van stadsrestauratie in de vorm van het gerenoveerde
Stokstraatkwartier, het kreeg ook de primeur van stadsreconstructie binnen de
historische context. Aan de noordzijde van de Markt is het Boschstraatkwartier
gesitueerd. In de negentiende eeuw waren hier de aardewerkfabrieken van Regout
gevestigd. Daaromheen was een arbeiderswijk ontstaan en ruimte geschapen voor
de (water)infrastructuur: het Kanaal naar Luik en de zwenkkom en afmeerplaats in
de vorm van het Bassin. In het begin van de jaren zeventig werd de bestaande
bebouwing van het Boschstraatkwartier afgebroken en vervangen door nieuwbouw
in de sociale woonsector. Het enige dat aan de afbraak ontsnapte was de bebouwing
langs het Bassin: pakhuizen, een veemgebouw en woningen. Het veemgebouw dreigde
alsnog slachtoffer te worden van de sloopwoede maar op het laatste moment wist de
Maastrichtse actiegroep B4 de afbraak te voorkomen (1974). Het pand is later
ingericht voor studentenhuisvesting. In dezelfde periode wilde de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg een groot aantal panden langs het Bassin, als ondersteuning
van het toekomstige beschermde stadsgezicht, op de monumentenlijst plaatsen. Dit
initiatief viel in goede aarde wat betreft de zuidwand van het Bassin, maar
bescherming van de westwand leverde verzet op van de projectontwikkelaar die was
belast met de herbouw van het hele Boschstraatkwartier. Aan de westkant moesten
kantoorgebouwen komen, waarmee financieel onrendabele delen van de sociale
woningbouw konden worden opgevangen. Deze patstelling tussen monumentenzorg
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en gemeentelijk beleid (en projectontwikkeling) riep zoveel commotie op dat de
Rijkscommissie opstapte. In overleg met de ministers Gruijters van VRO en Van
Doorn van CRM werd overeengekomen dat de desbetreffende panden niet op de
monumentenlijst geplaatst zouden worden; VRO zou wel akkoord gaan met een
toekomstig beschermd stadsgezicht (inclusief het Bassin) en de optie ‘nieuwbouw
kantoren’ zou vervangen worden door ‘nieuwbouw woningen en kantoren’. De
desbetreffende panden zijn direct gesloopt, maar pas in 1997 is een begin gemaakt
met de bouw van woningen en kantoren.
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6b De Benedenstad van Nijmegen hersteld: hetzelfde punt als op illustratie 6a. Foto RDMZ, P. van
Galen, 1984.

Aanwijzing tot stads- of dorpsgezicht op verzoek
Nijmegen is een specifiek geval. Op de eerste lijst van te beschermen stads- en
dorpsgezichten kwam Nijmegen niet voor. De Bovenstad had in de oorlog ernstige
schade opgelopen en voor de Benedenstad waren al sinds de jaren dertig
saneringsplannen. De Bovenstad is tijdens de herbouw geherstructureerd (Plein
1944), voor de Benedenstad gold een reconstructieplan van Granpré Molière waarbij
de helling naar de Waal voorzien zou worden van een aantal terrassen. Delen waren
reeds uitgevoerd (het zogenaamde Groene Balkon). In de jaren zestig is, na de
wederopbouw van de Bovenstad, met voortvarendheid begonnen met de
daadwerkelijke sanering van de Benedenstad. Grote delen werden met de grond
gelijk gemaakt en voorlopig ingericht tot parkeerterrein. Toen de gemeente het
voornemen bekend maakte om ook het vlakke, achter de Hezelstraat gelegen, gedeelte
van de Benedenstad te gaan saneren, kwamen de bewoners in opstand. Bij een bezoek
van de vaste Kamercommissies voor Cultuur en Volkshuisvesting aan Nijmegen in
1973 werden de grieven tegen het gemeentelijk beleid luid en duidelijk tot uitdrukking
gebracht. De toenmalige staatssecretaris van Volkshuisvesting, Jan Schaefer, lag het
behoud van bestaande woningen na aan het hart. Hij zegde toe om te overleggen met
de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Nijmegen. Op dat moment zag de
gemeente Nijmegen haar kans om schoon schip te maken met betrekking tot de
vooroorlogse reconstructieplannen voor de Benedenstad en deed, teneinde een
renovatieplan beleidsmatig te ondersteunen, een verzoek aan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg om de Benedenstad van Nijmegen alsnog aan te wijzen als
beschermd stadsgezicht. De Vooroverlegcommissie Beschermde Stads- en
dorpsgezichten overwoog dat een groot aantal specifieke kenmerken nog aanwezig
waren, zoals de voor Nederlandse begrippen bijzondere geaccidenteerdheid van het
terrein, het oorspronkelijke stratenpatroon, kenmerkende monumenten op de
hooggelegen delen van het terrein, zoals het Stadhuis, de Stevenskerk, de
St.-Janscommanderie en het Valkhof en dat een gerenoveerde stad weer zijn
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historische functie (wonen) zou kunnen vervullen. Het verzoek werd dan ook
gehonoreerd, in 1980.
Er werd een ambitieus renovatie- en herbouwprogramma opgesteld en toen de
financiering geregeld was, tot uitvoering gebracht. De gemeenteraad bepaalde dat
van het nieuwe woningbestand er 500 stuks in het kader van sociale woningbouw
moesten worden gerealiseerd. De nieuwbouw kreeg architectonisch een speciaal
karakter. De benedenverdieping werd namelijk zodanig ontworpen dat deze ruimte
eventueel om te zetten is in een (kleine) winkel. Zo zou naast wonen ook kleinschalige
bedrijvigheid een plek kunnen (her)krijgen in de Benedenstad.
De Waalkade vormde een aparte kwestie in deze stadswijk. Niet alleen moest
rekening gehouden worden met de verhoogde eisen van waterkering ingevolge de
Deltawet, maar ook moest worden gezocht naar een ander functioneel concept. In
vroeger dagen had de Waalkade een industriële functie (elektrici-
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teitscentrale, tramremise en -werkplaats), een verkeersfunctie (het veer uit
Lent/Arnhem had er zijn aanlegplaats totdat de verkeersbrug in 1936 gereed kwam)
en een handelsfunctie (pakhuizen, laad- en losplaats). Al deze functies waren anno
1975 verdwenen en dit gedeelte van de stad was volledig verpauperd. Versterking
van de woonfunctie lag voor de hand, maar de gemeente Nijmegen zag voor de
Waalkade ook een bestemming weggelegd in de recreatieve sfeer. Een deel van het
gebied tussen de spoor- en de verkeersbrug over de Waal werd ontwikkeld ten behoeve
van een casino en horecabestemming. De inrichting van de openbare ruimte gaf nogal
wat problemen omdat hier de verhoogde waterkering ook een plaats moest krijgen.
Bij de gerenoveerde panden aan de Ganzenmarkt zijn nog de sporen te zien van de
oorspronkelijke plek waar schotbalken ter bescherming tegen het hoge water, konden
worden ingebracht. In de nieuwe optie is het oude systeem van schotbalken
gehandhaafd, maar zijn nieuwe steunpunten ontworpen. De nieuwe woningen aan
de westzijde van de Waalkade zijn op een verhoogde waterkering gebouwd. Hierdoor
is een soort ‘verhoogde plint’ ontstaan, die deze nieuwbouw een vorm van
monumentaliteit heeft gegeven die in normale gevallen op grond van de
bouwvoorschriften niet gerealiseerd had kunnen worden. Door de zo ontstane
‘robuustheid’ van schaal past dit nieuwe bouwblok goed in de wijdsheid van het
rivierlandschap.
Situaties zoals in Nijmegen, waarbij de lokale overheid, ter ondersteuning van eigen
beleid, het Rijk verzocht heeft bepaalde delen van de bebouwde kom aan te wijzen
als beschermd gezicht, hebben zich in de periode tot 1985 in een beperkt aantal
gevallen voorgedaan. Borne in Overijssel is daar eveneens een voorbeeld van.
Het dorp Borne was aan het einde van de negentiende en aan het begin van de
twintigste eeuw, zoals veel Twentse nederzettingen, uitgegroeid tot een industriestad
(textiel). In tegenstelling tot de meeste plaatsen in de regio ging het van oorsprong
agrarische dorp Borne qua structuur niet onder in een grootschalige urbanisatie. De
opbouw van het dorp bleef herkenbaar. In de jaren zestig achtte het gemeentebestuur
het noodzakelijk de plaatselijke industrie betere verkeersontsluitingen te bieden. Dit
ging echter ten koste van de overblijfselen van het oude dorp. Verhoudingsgewijs
omvangrijke delen van de gebouwde omgeving werden gesaneerd. Desalniettemin
waren medio jaren zeventig het patroon van wegen en straten en een deel van de
bijbehorende bebouwing nog aanwezig. Mede op grond van de verandering van de
economische situatie (de textielindustrie leek nog maar weinig overlevingskansen
te hebben) en een groeiende interesse voor de ‘uniciteit’ van het ‘enige nog herkenbare
Twentse dorp’, besloot het gemeentebestuur met het Rijk te gaan onderhandelen over
de mogelijkheden tot aanwijzing als beschermd gezicht en tot uitvoering van een
renovatieprogramma. Met assistentie van het Oversticht in Zwolle werd door de
gemeente een reconstructieplan opgesteld tot herstel van de woonfunctie op de plaats
van de kaalslag; in combinatie met een renovatieprogramma voor de nog aanwezige
historische bebouwing - Hervormde kerk, synagoge en badhuis en een aantal
boerderijen - kwam de ‘dorpse structuur’ weer in beeld. En door een toezegging tot
financiële ondersteuning op grond van de samenwerkingsregeling tussen VRO en
CRM bleek een aanwijzing als beschermd dorpsgezicht in de zin van de
Monumentenwet mogelijk. De aanwijzing heeft zijn beslag gekregen in 1991.

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

De Nieuwmarktbuurt in Amsterdam was, tengevolge van de sanering van de
voormalige Jodenbuurt na de Tweede Wereldoorlog en kaalslag ten behoeve van de
voorgenomen aanleg van een prestigieuze zakenwijk met brede ontsluitingswegen,
volledig in diskrediet geraakt, zowel in architectonisch als in sociaalcultureel opzicht.
Alleen het huis De Pinto bleef behouden omdat het ministerie van Volkshuisvesting
en Bouwnijverheid het buiten de saneringsregeling plaatste. Na de ‘volksopstand’
tegen de voorgenomen ontwikkeling tot zakenwijk met de bijbehorende verdringing
van de woonfunctie en de desastreuze effecten van de metro-aanleg was er de
gemeente Amsterdam veel aan gelegen het imago van haar beleid met betrekking
tot de Nieuwmarktbuurt te verbeteren. De aanwijzing tot beschermd stadsgezicht
zou in dit verband gunstige voorwaarden scheppen voor het herstel van de woonfunctie
door middel van nieuwbouw op de kaalslagterreinen en renovatie van nog aanwezige
monumentale huizen. De aanwijzing is in 1983 geëffectueerd en de Nieuwmarktbuurt
is inmiddels volledig hersteld en gereconstrueerd.

Bijzondere Openbare Werken
Het integreren van een waterkering in een stadsvernieuwingsprogramma zoals in
Nijmegen is gebeurd, maakte het noodzakelijk dat er een aparte financiële regeling
voor bijzondere openbare werken zou komen. In Nijmegen werden de
waterkeringswerken gefinancierd door het ministerie van Verkeer en Waterstaat,
maar bij steden en dorpen waar niet de Deltawet tot ingrijpen verplichtte, bestond
nog geen mogelijkheid tot financiële ondersteuning van noodzakelijk herstel van
kaden en waterlopen. Er moest
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wel iets gebeuren, want de waterinfrastructuur is een kenmerkend onderdeel van de
meeste Nederlandse historische binnensteden. De gemeente 's-Hertogenbosch had
in deze de primeur.
De binnenstad van 's-Hertogenbosch is gebouwd langs en over het riviertje de
Dieze, die van de hogere zandgronden in het zuiden afstroomt naar de Maas. De
Dieze vormde de belangrijkste transportas voor de bedrijvigheid van de stad. Met
de komst van land- en spoorwegen in de achttiende en negentiende eeuw en de aanleg
van de Zuid-Willemsvaart, die nagenoeg door het stadscentrum snijdt, verloor de
Dieze haar verkeersfunctie. De waterloop veranderde langzamerhand in een open
riool.
In de jaren zestig leek het lot van de Binnendieze, zoals de Dieze binnen de
bebouwde kom heet, beslist. De gemeente nam zich voor om ter plekke een gesloten
rioolsysteem aan te leggen, hetgeen betekende dat het markante stadsbeeld zou
verdwijnen. Dit voornemen speelde in een periode waarin de gemeenteraad van
's-Hertogenbosch nogal antimonumentenzorg georiënteerd was. Dat kwam onder
meer tot uitdrukking tijdens de behandeling van de rijksmonumentenlijst. Een ruim
deel van het rijksvoorstel werd weggestemd. Gemeenteraadsverkiezingen in 1968
deden een monumentvriendelijke mentaliteit in de gemeenteraad neerstrijken. De
houding ten opzichte van het gebouwde culturele erfgoed veranderde ingrijpend. De
plannen voor aanleg van een riolering bleven gehandhaafd, maar de werkzaamheden
werden uitgevoerd langs de Dieze en niet meer ten koste van de Dieze. Door dit
raadsbesluit bleef dan wel de waterloop behouden, maar die was sterk vervuild en
de bouwtechnische elementen zoals kademuren, overkluizingen en bruggen waren
nog niet hersteld.
Het beschermde stadsgezicht 's-Hertogenbosch omvatte toendertijd alleen de Markt
en directe omgeving. Omdat de mogelijkheid bestond om in het kader van de
stadsvernieuwing van een historisch centrum financiële bijdragen te verwerven van
zowel het ministerie van CRM en VRO, besloot de gemeente een aanvraag in te
dienen om het beschermde gezicht uit te breiden tot een gebied omsloten door de
oorspronkelijke verdedigingswerken. In een latere uitwerking is daar ook het
stationsgebied en de wijk 't Zand aan toegevoegd.
Op grond van het uitgebreide stadsgezicht is in 1978 een meerjarenprogramma
voor de rehabilitatie voor woningen met waarde als monument vastgesteld waaraan
toegevoegd een programma voor bijzondere openbare werken. Dat betrof de renovatie
van de Binnendieze, maar ook het herstel van de kademuren langs de voormalige
haven en het herstel van de in de binnenstad gelegen vestingwallen. Renovatie van
de Binnendieze genoot prioriteit omdat op vele plaatsen in de stad de woonhuizen
over de waterloop zijn gebouwd. Kademuren fungeren tevens als fundering voor de
bovengelegen bebouwing. De samenwerkingsregeling tussen de ministeries van
CRM en VRO werd verruimd in die zin dat bijzondere openbare werken binnen een
beschermd stads- of dorpsgezicht op vergelijkbare wijze gehonoreerd konden worden
als woonhuizen met waarde als monument. Gezien de beperkte financiële middelen
van met name het ministerie van CRM, moest de betaling noodgewongen over een
periode van vijftien jaar gespreid worden. Maar dit doet niets af aan het baanbrekende
werk dat de gemeente 's-Hertogenbosch verricht heeft om bijzondere openbare werken
geaccepteerd te krijgen als een programmatisch onderdeel van een rehabilitatiebeleid.
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Als gevolg van deze nieuwe regeling konden ook de kademuren langs de haven in
Zierikzee gerenoveerd worden en werden de kademuren langs de IJssel in Deventer
in technisch goede staat gebracht. Met de financiering van CRM-zijde bleef het
tobben, hetgeen gemeenten stimuleerde om naar andere mogelijkheden om te zien.
In Gorinchem kon, met behulp van extra werkgelegenheidsgelden, in het kader van
de stadsvernieuwing de oude Lingehaven gerenoveerd worden. Teneinde als
(jacht)haven te kunnen functioneren moest aanvullend met Rijkswaterstaat een
overeenkomst gesloten worden om de haven naar de Waal te heropenen. Vanwege
de dijkverzwaring zou de uitgang naar de Waal namelijk aanvankelijk afgesloten
worden. Herfunctioneren en herstel van de Lingehaven noodzaakte daarmee ook het
herstel van de riviersluis. Bij dergelijk renovatiewerk werd veelal niet het herstel in
oorspronkelijke vormen nagestreefd, maar vooral het herstel van de functie en het
ruimtelijk beeld. Deze wijze van renoveren stond op gespannen voet met de
opvattingen over restaureren van de klassieke monumentenzorg.
Een saillant voorbeeld in deze is de restauratie van de stadshaven in Willemstad.
De stadshaven is een van de meest essentiële elementen van het beschermde
stadsgezicht Willemstad. Gezien de geringe omvang biedt hij voor de moderne
watersport weinig soelaas, als incidentele aanlegplaats is hij nog functioneel. Hierdoor
biedt het havengebied nog een levendige aanblik. De walkanten waren in het begin
van de jaren tachtig aan herstel toe. Van walmuren was geen sprake. Sommige delen
waren in metselwerk uitgevoerd, andere delen echter in hout en in beperkte mate
waren ter versterking basaltkeien toegepast.
Voor het herstel koos de gemeente voor het aanbrengen van een moderne stalen
damwand, afgedekt door een met metselwerk geïsoleerde betonnen ringbalk.
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7 Het rapport ‘Monumentenzorg en effecten van centraal beleid’ uit 1983.

Deze keuze werd ingegeven door functionele en financiële overwegingen en door
het feit dat het een ruimtelijk element betrof en geen bouwkundig monument. Vanuit
het oogpunt van monumentenzorg wekte dit voorstel in eerste instantie tegenstand
op. Maar omdat het aanbrengen van een stalen damwand ongeveer de helft kostte
van een traditioneel gemetselde kademuur - die net zo min als historisch correct was
aan te merken - werd toch gekozen voor de moderne oplossing.

Evaluaties
Op verzoek van de Vooroverlegcommissie Beschermde Stads- en dorpsgezichten
stelde de Universiteit van Leiden in het begin van de jaren tachtig een onderzoek in
naar de effectiviteit van het aanwijzingsartikel in de Monumentenwet. In het rapport
Monumentenzorg en effecten van centraal beleid wordt geconstateerd dat een
aanwijzing als ondersteuning van het gemeentelijk beleid aanmerkelijk meer effect
sorteert dan een ‘dictaat ter bescherming’ van bovenaf. Ook wordt vastgesteld dat
kennis van de cultuurhistorie een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het
beleid met betrekking tot de gebouwde omgeving.25.
De periode van de samenwerkingsregeling tussen VRO en CRM leerde dat
monumentenzorg als facetbelang bij ruimtelijke processen ter verbetering van het
leefmilieu op een toenemend maatschappelijk draagvlak kon rekenen. De sectorale
monumentenzorg deelde in deze toenemende populariteit doordat bij stadsrenovatie
ook individuele monumenten, niet zijnde een woonhuis, in de beleidsontwikkeling
(en financiering) werden meegenomen.
Met het oog op de decentralisatie van de stadsvernieuwing ten gevolge van de
Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing en de instelling van het
Stadsvernieuwingsfonds werd in 1985 ook de samenwerkingsregeling geëvalueerd.
Uit dit evaluatieonderzoek26. bleek dat de samenwerkingsregeling had bijgedragen
aan:
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- versterking van de functie van historische binnensteden met daarbij speciale
aandacht voor de woonfunctie;
- een gebiedsgewijze, planmatige en integrale aanpak van de
verbeteringsproblematiek en
- behoud en herstel van cultuur-historische waarden in historisch waardevolle
gebieden (beschermde of te beschermen stads- en dorpsgezichten).
In het onderzoek wordt gesteld dat de wijze van werken zoals die door de
samenwerkingsregeling in 1975 was geïntroduceerd als een bevordering van
gebiedsgerichte, planmatige aanpak kon worden gezien: ‘Het beleid van de
rijksoverheid en de lokale overheid dient in deze richting te worden voortgezet.’

De periode 1985-1997
In 1984 nam de regering het besluit tot het instellen van een stadsvernieuwingsfonds
ter financiële ondersteuning van de integrale stadsvernieuwing. Van het ministerie
van WVC werd verwacht dat de gelden die gereserveerd waren voor de
samenwerkingsregeling ten nutte kwamen van het fonds. Op grond van de Wet op
de Stads- en Dorpsvernieuwing werd stadsvernieuwing een decentrale aangelegenheid.
Hierdoor was het niet meer mogelijk om met gemeenten, op grond van
meerjarenprogramma's, financiële afspraken naar behoefte te maken.
Stadsvernieuwingsgelden werden op grond van een objectieve verdeelsleutel ingezet
ten behoeve van de gemeenten. Het totale jaarlijkse bedrag beliep circa f 1 miljard.
Gemeenten die op grond van de verdeelsleutel minder dan 0,1% van het totale
fondsbedrag kregen verwierven hun bijdragen via de provincie.
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De andere gemeenten, de ‘rechtstreekse gemeenten’, kregen het hun toekomende
bedrag direct van het Rijk.
In de verdeelsleutel van het Stadsvernieuwingsfonds figureerde een Historische
Factor. De formule voor deze Historische Factor was: ½ p + 2 m. Hierbij was p het
aantal panden dat binnen een reeds aangewezen of nog aan te wijzen beschermd
stads- of dorpsgezicht in de zin van de Monumentenwet aanwezig was, en m het
aantal beschermde rijksmonumenten binnen de gemeente waarbij sprake is van een
beschermd ofte beschermen gezicht. Uitgaande van een jaarlijkse reservering voor
de stadsvernieuwing van circa f 1 miljard, vertegenwoordigde de Historische Factor
circa 4,5%.
Deze formulering die in overleg met het ministerie van VROM tot stand was
gekomen, betekende dat de RDMZ inzicht moest verschaffen in alle nog aan te wijzen
beschermde stads- en dorpsgezichten. Om dit te kunnen vaststellen werd gebruik
gemaakt van de Nota Herinventarisatie van 1982. De uitkomsten - in de zin van
begrenzing en het aantal panden binnen die begrenzing - werden door de RDMZ
vastgelegd in de Historische Factor verdeelsleutel Stadsvernieuwingsfonds van
november 1984.27. Deze uitgave omvat een kartografische weergave van alle
beschermde stads- en dorpsgezichten van voor 1850, die op dat moment al beschermd
waren of waarvan de aanwijzing in voorbereiding was.
Deze uitgave markeert een bijzonder moment. Nooit eerder in de geschiedenis van
de monumentenzorg is het beleid ten aanzien van gebiedsgerichte bescherming zo
inzichtelijk gepresenteerd. Uit het overzicht blijkt dat de vroegere versnipperde
aanpak van steden is losgelaten en dat grotere gebiedseenheden ter bescherming
zullen worden aangewezen. Zo komt Assen als een beschermd gebied voor
(aanvankelijk in drie delen opgesplitst), maar ook Den Haag (de hele stad binnen de
zeventiende-eeuwse ‘singels’), Amsterdam (de hele stad binnen de singelgracht) en
's-Hertogenbosch (de hele binnenstad en stationsallee, exclusief 't Zand). Uit
Historische Factor verdeelsleutel Stadsvernieuwingsfonds blijkt dat
gebiedsbescherming als bestuurlijk instrument tot wasdom is gekomen.
Ter coördinatie van de stadsvernieuwing en ter advisering van de bewindspersoon
belast met de stadsvernieuwing werd de Coördinatie Commissie Stadsvernieuwing
(CCSV) ingesteld. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries
die bij de stadsvernieuwing direct betrokken zijn en ambtelijke en politieke
vertegenwoordigers van de VNG en het IPO. Aanvankelijk bracht deze commissie
ieder najaar verslag uit aan de staatssecretaris van VROM in het Meerjarenplan
Stadsvernieuwing (MPS). Hierin werd verslag gedaan over het afgelopen jaar en een
blik op de komende vier jaar geworpen. Zo staat er in het MPS 1989-1993: ‘Vijftien
jaar ervaring met het herstel van bestaande stadskernen en andere gebieden levert
het beeld op dat stadsvernieuwing ook als een culturele activiteit wordt gezien. Er
is sprake van toenemende aandacht voor de cultuurhistorische waarden van de
stadsvernieuwingsgebieden. In zijn algemeenheid geldt dat gestreefd wordt naar
kwaliteitsverbetering van zowel onderdelen van het leefmilieu (woningen,
afzonderlijke panden) als van de cultuurhistorische structuur in zijn geheel (o.a. de
openbare ruimte) (...) Het “historisch bewustzijn” is een inspiratiebron voor de
“renaissance” van zowel het stedelijk als het landelijk gebied (...) De tijd is voorbij
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dat het “historisch bewustzijn” in de gebouwde omgeving alleen maar tot uitdrukking
wordt gebracht door middel van openlucht musea en gereconstrueerde (en daarmee
in het ontwikkelingsproces stilgezette) stads- en dorpscentra. Deze laatste zijn
toeristisch en museaal wellicht nog aantrekkelijk, maar cultureel-maatschappelijk
gezien ontstaat langzaam maar zeker een afstervingsproces.’28.
De evaluatie van de stadsvernieuwing van de jaren tachtig vermeldt dat de Historische
Factor heeft bewerkstelligd dat monumentenzorg als facetbelang in het stedelijk
herstel geëvolueerd is tot een breed strekkend ‘cultuurhistorisch kwaliteitsbeleid’29..

Afronding aanwijzingsprogramma
De gedecentraliseerde stadsvernieuwing en de toenemende maatschappelijke
acceptatie van het aspect monumentenzorg daarin, noopte de RDMZ ertoe om het
aanwijzingsprogramma van nederzettingen van voor 1850 op een systematische wijze
te gaan uitvoeren. Daartoe ontbrak voldoende menskracht, maar een extra financiële
bijdrage in 1986 van het ministerie van WVC maakte het aantrekken van een groot
aantal tijdelijke medewerkers mogelijk. In Nieuwsbrief 8 uit november 1986 van het
ministerie van WVC werd hierover gepubliceerd. Bovendien werd het begin van het
Monumenten Inventarisatie Project (MIP) aangekondigd: de inventarisatie van de
‘jonge’ bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940. Dit grote, nieuwe project
vormde een van de redenen om het ‘oude’ programma zo snel mogelijk afte ronden.
In de periode 1987 en 1988 zijn 112 aanwijzingen in procedure gebracht. Als
laatste onderdeel van het ‘oude’ programma is het aanwijzingsvoorstel

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

184

8 Onder de titel ‘Een dynamisch gezicht. Amsterdam binnen de Singelgracht als beschermd
stadsgezicht’ werd op 25 mei 1989 door de RDMZ en het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg
Amsterdam een symposium gehouden. De symposiumbundel verscheen in juli 1989.

Amsterdam binnen de Singelgracht in 1989 naar de gemeente gezonden.
De vruchtbare integratie in planologische processen, zoals bij de stadsvernieuwing,
de wijze waarop het ‘oude’ programma van beschermde stads- en dorpsgezichten is
afgerond en de toenemende hang naar ruimtelijke kwaliteit, zoals die in de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening van 1988 tot uitdrukking is gebracht, heeft de
monumentenzorg in Nederland van een academische onderneming in het begin van
deze eeuw getransformeerd tot een serieuze en onmisbare gesprekspartner op het
gebied van de ruimtelijke vormgeving. Het uitgangspunt voor deze ontwikkeling
vormde artikel 35 in de Monumentenwet over de beschermde stads- en dorpsgezichten.

Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening
In 1988 verscheen de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Deze Vierde Nota
verving de voorafgaande nota's en stelde een aantal nieuwe beleidsvelden voor onder
de veelzeggende titel Ruimte voor kwaliteit.30. Een van de opvallende zaken was dat
bestaande kwaliteiten ten dienste konden staan van een ontwikkelingsperspectief.
De monumentenzorg werd in de Planologische Kernbeslissing als een partner
voorgeschreven.31. In aanmerking genomen dat in voorafgaande nota's de
monumentenzorg in het geheel niet, of alleen als specifiek sectorbelang werd vermeld,
kon dit als een doorbraak worden beschouwd.

De jonge gezichten
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Het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) ging in 1987 van start. De
inventarisatiewerkzaamheden varieerden van een gebiedsbeschrijving tot een meer
gedetailleerde objectomschrijving.
De visie op de ruimtelijke ordening, de stads- en dorpsvernieuwing en de resultaten
van het MIP dwongen de RDMZ tot een gewijzigde, integrale visie op het
instandhoudingsbeleid.32. Om deze aanpak te ondersteunen werd eind 1988 het
zogeheten MIP-platform opgericht. Deelnemers aan dit platform waren het ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), het ministerie van VROM en de
Rijksplanologische Dienst, de Federatie Welstandstoezicht en de RDMZ. De
bijeenkomsten zijn tot een vijftal beperkt gebleven. Alle structurele bedoelingen ten
spijt heeft het niet tot een vruchtbare samenwerking met tastbare resultaten geleid.
Wel is als resultaat in 1990 de Nota Cultuurhistorische kwaliteit in de ruimtelijke
orde en het rijksmonumentenbeleid in de jaren negentig uitgebracht, maar het
MIP-Platform heeft hierover al geen mening meer kunnen uitspreken.33.
In november 1990 werd Amsterdam Ring 20-40, de Admiralen- en Postjesbuurt
gepresenteerd.34. Dit was het resultaat van een onderzoek naar de
instandhoudingsproblematiek van de Amsterdamse stadsuitbreidingen uit de jaren
tussen de twee wereldoorlogen. De strekking van het rapport was dat gemeentelijke
diensten en bedrijven meer moesten samenwerken dan tot dan toe het geval was
teneinde te kunnen spreken van een geïntegreerde aanpak. Het onderzoek heeft ‘onder
meer het inzicht opgeleverd dat er grote overeenkomsten bestaan tussen de aktuele
en de oorspronkelijke ontwerpopgave, waar het in de eerste plaats gaat om het op
een in architectonisch en stedebouwkundig meer dan minimale wijze huisvesting
bieden aan minder draagkrachtigen.’
Eind 1990 maakte de minister van WVC bekend dat de bijdrage in het kader van
de Historische Factor aan het Stadsvernieuwingsfonds met ingang van 1 januari 1992
stopgezet zou worden. Hiermee leek een probleem te ontstaan voor de instandhouding
van
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de Amsterdamse Admiralen- en Postjesbuurt. Het Mercatorplein - hoofdelement in
de Baarsjes - was door de deelraad De Baarsjes bij VROM voorgedragen (en
geaccepteerd) als voorbeeldproject in het kader van de uitwerking van de Vierde
Nota over de Ruimtelijke Ordening. Voor het herinrichten van het plein en het
reactiveren van de bebouwing rondom het plein werden drie landschapsarchitecten
en drie architecten uitgenodigd hun visie te geven. In 1992 werden de resultaten van
de prijsvraag tentoongesteld in het gebouw van de Deelraad. Volgens de RDMZ
voegde geen van de gekozen oplossingen een nieuwe culturele dimensie aan het
stadsdeel toe.
Daarop besloot de deelraad om een andere architect opdracht te geven voor de
reconstructie van de bestaande bebouwing. Dit werk nadert inmiddels zijn voltooiing.
Voor de reconstructie is door de Europese Commissie in Brussel een subsidie
toegekend, omdat het hier een bijzonder architectonisch project betreft, gelegen in
een stedenbouwkundige structuur van een hoog sociaal en cultuurhistorisch gehalte.35.
Het rapport Amsterdam Ring 20-40 bevatte geen financiële paragraaf. Mede vanwege
het opheffen van de WVC-bijdrage aan het Stadsvernieuwingsfonds bestond er echter
wel degelijk belangstelling voor de kosten die het renoveren van architectuurhistorisch
waardevolle stadswijken uit de periode '20-'40 met zich mee zou brengen. In
samenwerking met de Rijksplanologische Dienst liet de RDMZ een onderzoek
instellen in de wijken Blijdorp en Bergpolder in Rotterdam. In Bergpolder speelde
op dat moment de renovatie van de eerste hoogbouw ten behoeve van sociale
woningbouw, de Bergpolderflat van architect Van Tijen.
Uit de resultaten van het onderzoekt blijkt dat van extra kosten in verband met de
cultuurcomponent zeker sprake was maar dat deze over het algemeen niet meer dan
f 2000,- per wooneenheid bedroegen. Hiermee is aangetoond dat het instandhouden
van de gebouwde cultuur van een van de meest succesvolle perioden uit de
Nederlandse stedenbouw geen onevenwichtige belasting op het rijksbudget hoeft te
leggen.36.

Investeren in Cultuur
In april 1992 verscheen Investeren in cultuur, Nota Cultuurbeleid 1993-1996,
uitgebracht door de minister van WVC.37. De maatschappelijke kritiek op de
bezuinigingsmaatregelen is aanzienlijk, wordt in de nota gesteld. Nadere maatregelen,
zoals een onderzoek naar de kwantitatieve vragen over de monumentenzorg, werden
aangekondigd. ‘Het belang van monumenten - het is inmiddels voldoende
beklemtoond
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9 Het rapport ‘Amsterdam Ring 20-40, de Admiralenen Postjesbuurt’ uit 1990.

- is behalve met de klassieke, objectgerichte zorg voor de beschermde monumenten
die bij wet en Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) geregeld is, minstens zo
sterk gediend met een geïntegreerde benadering, waarbij de zorg voor de historische
factor in de gebouwde omgeving als geheel centraal staat. Deze benadering krijgt
gestalte door middel van de beïnvloeding van het ruimtelijke ordeningsproces.’
Om dit ruimtelijk ordeningsproces positief te beïnvloeden wordt in de nota melding
gemaakt van een nieuw, nog door de RDMZ te ontwikkelen instrument: de
Cultuurhistorische Verkenning; een instrument ter ondersteuning van het provinciaal
en gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid. Het instrument laat zich als volgt
definiëren: ‘Een kartografische weergave van de cultuurhistorische essentie van een
gebied, streek of structuur en de daarmee samenhangende (sociaal-economische)
ontwikkelingspotentie, die mede de basis vormt voor het provinciale, regionale of
gemeentelijk planningsproces.’
Met deze instrumentele operationalisering van integraal kwaliteitsbeleid wordt
bereikt dat aanwezige culturele waarden en de daarmee samenhangende
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ontwikkelingspotenties op volwaardige wijze meegewogen kunnen worden in de
gemeentelijke of provinciale besluitvorming op het gebied van ruimtelijke
ontwikkelingen. De Cultuurhistorische Verkenningen richten zich in eerste instantie
op ruimtelijke planvormen, maar ze kunnen evengoed een hulpmiddel zijn bij de
stadsvernieuwing in de jaren negentig en de programmatische onderbouwing van
een architectuur-opdracht. De Cultuurhistorische Verkenningen bestaan in beginsel
uit een kaart - meestal enkele over elkaar vallende doorzichtige kaarten - aangevuld
met een beknopte schriftelijke toelichting. Om inzicht te bieden in de mogelijkheden
tot ‘benutting’ van de cultuurhistorische component in het kwaliteits- en ruimtelijke
ordeningsbeleid, wordt een aparte kaart met ontwikkelingskansen en -risico's
toegevoegd.
Kartografisch worden weergegeven:
- de geografische structuur van het gebied en het daarbij behorende
sociaal-economische gebruik;
- zaken zoals een kenmerkende infrastructuur en opvallende objecten (landmarks);
- structurele kenmerken van het gebied zoals silhouetwerking van steden en
dorpen; hoogteverschillen, zichtlijnen, archeologische data etcetera;
- ontwikkelingskansen en -risico's.

Op gemeentelijk planniveau kunnen hieraan nog toegevoegd worden:
- de essentie van de architectonische en stedenbouwkundige verschijningsvorm;
- economische kansen en -risico's.38.

De inmiddels uitgebrachte verkenningen overziend, kan gesteld worden dat het
instrument het in zich heeft om beleidsmakers en ontwerpers inzicht te bieden op
(her)gebruiksmogelijkheden van de gebouwde cultuur. Het instrument pretendeert
evenwel meer. Namelijk het oproepen van interesse voor de kwaliteit van de dagelijkse
leefomgeving, met het oogmerk (ontwerp)creativiteit te stimuleren. En dat zal nog
bewezen moeten worden. In de Architectuurnota De architectuur van de ruimte (van
de ministeries van VROM, OCenW, LNV en VenW) van september 1996 wordt het
aldus omschreven: ‘Bij een integraal kwaliteitsbeleid is een analyse van de
historisch-ruimtelijke ontwikkeling onmisbaar. Deze kan inzicht geven in de
aanwezige karakteristieken en de ontwikkelingspotenties, hetgeen een belangrijke
kwaliteitsimpuls kan betekenen voor het planvormingsproces.’
De Cultuurnota Pantser of ruggengraat, eveneens van OCenW uit september 1996
vermeldt dit instrument ter beïnvloeding van ruimtelijke kwaliteit niet.

Belstato
In het begin van de jaren negentig was het ministerie van VROM begonnen met het
project Belstato, een afkorting voor Beleid voor de stadsvernieuwing van de toekomst.
Alvorens hiertoe iets te ondernemen is een evaluatie van de stadsvernieuwing van
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de jaren tachtig uitgewerkt. De Evaluatie stadsvernieuwing jaren '80 is in 1991 aan
de Tweede Kamer gepresenteerd, als voorloper van de Nota Belstato, die in 1992
was voorzien. Uit de evaluatie bleek dat met name de Historische Factor ‘boven
verwachting’ had uitgepakt en dat in dat kader zeker sprake kon zijn van een
toenemende belangstelling voor ‘cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer’. Was het in 1985
in het rapport Verbetering van woonhuismonumenten 1970-198539. nog voorzichtig
geconcludeerd, in 1991 kon worden vastgesteld dat de decentralisatie van de
stadsvernieuwing de maatschappelijke en inhoudelijke verbreding van de
monumentenzorg had versterkt.
Ondertussen ging het met de klassieke, objectgebonden monumentenzorg slecht.
Een aantal bezuinigingen op rijksniveau had er toe bijgedragen dat de
restauratie-achterstanden sterk toegenomen waren. De bezuinigingen waren ook de
reden geweest dat de minister van WVC haar bijdrage aan het Stadsvernieuwingsfonds
moest stoppen.
Dit vormde voor VROM de aanleiding in de conceptnota Belstato de begrotingspost
voor de Historische Factor op 0 te stellen. De Tweede Kamer vond evenwel dat dit
‘getal’ door een pm-post moest worden vervangen. De staatssecretaris van VROM
moest met WVC gaan onderhandelen over een mogelijke invulling. Dit kwam op
een actueel moment, omdat de minister van WVC naar aanleiding van de behandeling
in de Tweede Kamer van de Cultuurnota Investeren in Cultuur opdracht had gekregen
tot het inventariseren van de financiële tekorten op het gebied van de
monumentenzorg. Op grond van de gegevens moest een strategisch plan voor de
monumentenzorg worden opgezet. In het licht van deze opdracht moest ook de
pm-post stadsvernieuwing worden meegewogen. Met gezwinde spoed is met de
gevraagde inventarisatie begonnen. In 1993 verscheen het rapport Monumenten beter
bekeken.40.
Het onderzoek toonde aan dat voor de opheffing van achterstanden op het gebied
van de restauratie van individuele monumenten, waaronder begrepen de potentiële
jonge monumenten, voor de komende tien jaar een bedrag gemoeid zou zijn van f
1,4 miljard. Van de beschermde stads- en dorpsgezichten was de
‘ontwikkelingsdynamiek’ gemeten. Ook hier werden achterstanden gesignaleerd, zij
het van geringere omvang dan bij de objecten. Hier zou voor de komende tien jaar
ter revitalisatie een overheids-
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investering noodzakelijk zijn van f 221 miljoen. Ook bij dit onderzoek bleek de
positieve invloed van de stadsvernieuwing. De onderzoeker heeft zich bij dit
beleidsveld echter beperkt tot de beschermde gezichten van voor 1850. Stadsgebieden
van na 1850 zijn niet in beeld gebracht omdat het net gestarte Monumenten Selectie
Project (MSP) hierin nog geen inzicht kon bieden.

Strategisch plan voor de monumentenzorg
Op Monumenten beter bekeken volgde het Strategisch Plan, in 1994 uitgebracht
onder de titel Monumenten goed gefundeerd.41. Hierin worden voorstellen gedaan
om de achterstanden in te lopen. Ook wordt gesuggereerd welke rijksmiddelen daartoe
per jaar beschikbaar zouden moeten komen. De achterstanden op het gebied van de
beschermde stads- en dorpsgezichten van voor 1850 worden samengebracht onder
de noemer ‘herstel van bijzondere openbare werken’. Het Stadsvernieuwingsfonds,
noch de politieke wens om de Historische factor als pm-post in de begroting op te
nemen, worden vermeld. Evenmin wordt melding gemaakt van te voorziene
activiteiten op het gebied van de jonge stads- en dorpsgezichten. In het door de
RDMZ opgestelde Monumentenbeleidsplan Monumenten breed bekeken42. van
december 1995 is wel aandacht voor het begrip planologische monumentenzorg.
Uitvoeringsmaatregelen worden in beperkte mate geconcretiseerd, het
Stadsvernieuwingsfonds komt er niet in voor. De financiële paragraaf van het
Monumentenbeleidsplan richt zich op de uitwerking van de gevolgen en de daarbij
te ontwikkelen regelgeving van het Strategisch Plan.
Inmiddels was, als vervolg op het Monumenten Inventarisatie Project 1850-1940
(MIP), het Monumenten Selectie Project (MSP) van start gegaan.
Naar analogie van de Vooroverlegcommissie Beschermde Stads- en dorpsgezichten
uit 1963 en in aansluiting op het MIP-platform van 1988, werd een nieuwe
vooroverlegcommissie geformeerd. Gezien het decentrale karakter van het MSP en
de doelstelling op het gebied van ruimtelijke kwaliteit die moest worden nagestreefd,
werd een brede interdepartementale deelname voorgesteld. Het bestuurlijke niveau
van de adviezen aan VROM en OCenW maakte een deelname van het IPO en de
VNG noodzakelijk en het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter gewenst. In
1994 kwam de Commissie Bescherming en Ontwikkeling (aanvankelijk geheten
Bescherming en Beheer) onder leiding van John Wevers, oud-wethouder
Stadsvernieuwing en Monumentenzorg van Maastricht, voor de eerste keer bijeen.
Tijdens de eerste contacten van de commissie met de MSP-teams bleek dat het
aspect beschermd stads- en dorpsgezicht, met het daarbij behorende rechtsgevolg
niet als een tot de verbeelding sprekend fenomeen werd ervaren. Op grond van de
voorgedragen villawijken, tuindorpen en stadswijken werd het de commissie duidelijk
dat hiermee geen antwoord werd gegeven op de vraag tot een structurele ruimtelijke
inbreng. Ruimtelijke kwaliteit was op deze manier vanuit de cultuurhistorie niet te
onderbouwen.
Ruimtelijke ontwikkelingen op grond van de Vierde Nota Extra (VINEX)43., maar
ook de verkoop door het Rijk van de forten van de Stelling van Amsterdam en de
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Nieuwe Hollandse Waterlinie, dwongen tot een actieve houding op het gebied van
het ruimtelijk ordenen. De commissie heeft hierover in 1995 het Directoraat Generaal
Culturele Zaken geïnformeerd en verzocht te onderzoeken hoe aan de wens tot ‘niet
vrijblijvende’ deelname van de cultuurhistorie aan ruimtelijke processen kan worden
voldaan. Hierbij moest bij voorkeur uitgegaan worden van bestaande wet- en
regelgeving. Voorstel was om het artikel in de Monumentenwet over de aanwijzing
van beschermde stads- en dorpsgezichten dusdanig te interpreteren dat ook grotere,
cultuurhistorisch samenhangende delen formeel onder de aandacht konden worden
gebracht van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de ruimtelijke ordening.
Het voordeel van deze werkwijze zou zijn dat er snel gehandeld kon worden, terwijl
een nauwkeurige omschrijving van de essentie van het cultuurlandschap - de
samenhang tussen archeologie, de bestaande gebouwde omgeving en het landelijk
gebied - een inzichtelijke afwegingsfactor kon vormen bij streek- en
bestemmingsplannen.
Aan deze mogelijkheid wordt in de Cultuurnota 1997-2000, Pantser of ruggengraat
van september 1996 beperkt aandacht geschonken. Wel is het beleidsvoornemen
verwoord dat, in overleg met de ministeries van VROM en Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij (LNV) een Beleidsnotitie met kaart zal worden opgesteld om de
cultuurhistorie beleidsmatig te positioneren in het kader van de ruimtelijke ordening.
In hoeverre dit voornemen nog tijdens de zittingsperiode van dit kabinet tot concrete
resultaten zal leiden is op dit moment (maart 1997) niet te overzien. Inmiddels is een
aantal ruimtelijke ontwikkelingen op gang gekomen die om een snelle besluitvorming
vragen.

Ruimtelijke ontwikkelingen
Aan het einde van de jaren tachtig voerde het ministerie van Defensie een aantal
forse bezuinigingen door. Een van de zaken die hierbij aan de orde kwam,
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10 Het fort Abcoude inde Stelling van Amsterdam. Luchtfoto RDMZ, 1977.

was het al of niet in eigen beheer houden van onroerend goed. Het werd zinvol geacht
om de bezittingen in de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
onder de hamer te brengen. De beide stellingen zijn als militair verdedigingswerk
opgezet en dateren van het einde van de negentiende en het begin van de twintigste
eeuw. Ze zijn gesitueerd op het grondgebied van de provincies Noord-Holland,
Utrecht, Zuid-Holland, Gelderland en Noord-Brabant.
Onder leiding van het ministerie van Financiën (Domeinen) is met verschillende
ministeries (waaronder WVC/RDMZ) overlegd hoe de verkoop van de forten met
bijbehoren, het meest verantwoord kon geschieden. Voorwaarde was dat zo veel
mogelijk ‘marktconform’ moest worden gehandeld. Het resultaat van het overleg
tussen de betrokken ministeries is neergelegd in het Rapport van de
interdepartementale Werkgroep Overdracht Forten van september 1992.
Met name de provincies Noord-Holland en Utrecht traden actief op toen het Rijk
bij de monumentenbescherming verstek liet gaan. De provincie Noord-Holland
plaatste de individuele forten van de Stelling van Amsterdam op de provinciale
monumentenlijst, de provincie Utrecht gaf de Grontmij opdracht om voorstellen te
doen voor een streekplan waarin de toekomstige bestemming van de linie geregeld
zou worden met inachtneming van de cultuurhistorische waarde.
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In het najaar van 1990 deed de provincie Utrecht via de RDMZ aan het Rijk het
verzoek te onderzoeken of de door hun ontplooide activiteiten op het gebied van de
ruimtelijke ordening waren uit te breiden over het gehele gebied van de Nieuwe
Hollandse Waterlinie. Dit resulteerde in een onderzoek met een brede basis: Naast
de deelname van RDMZ en RPD vond het onderzoek plaats in samenwerking met
de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant
en het ministerie van LNV. Het was de bedoeling de mogelijkheden te creëren ‘tot
behoud en veiligstellen (van de Linie) met aandacht voor nieuwe
gebruiksmogelijkheden op basis van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle
elementen’. Begin 1992 kreeg de Landbouw Universiteit Wageningen (LUW) de
opdracht om het inhoudelijke, planologische deel te onderzoeken en het Instituut
voor Bos en Natuuronderzoek/Dienst Landbouwkundig onderzoek (IBN-DLO) om
de organisatorische en politieke implementatie te onderzoeken. In juli 1993 is het
onderzoek afgerond en vastgelegd in het rapport Waterlijn.44.
Vijf provincies waren bereid hun medewerking te verlenen aan de ‘veiligstelling en
verantwoord hergebruik’ van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse
Waterlinie, als het Rijk bereid zou zijn het gebied een ‘status’ toe te kennen en
gunstige voorwaarden te scheppen voor een adequate instandhouding.
Inmiddels is de Stelling van Amsterdam door de UNESCO aanvaard als cultureel
erfgoed van globale allure. Het merendeel van de individuele forten is geplaatst op
de provinciale monumentenlijst en een beperkt aantal is op de rijkslijst geplaatst. De
RDMZ treft in overleg met de provincie Noord-Holland, voorbereidingen om het
gebied van de Stelling van Amsterdam in procedure te brengen als beschermd gezicht
ingevolge art. 35 van de Monumentenwet 1988.
Met de Nieuwe Hollandse Waterlinie is het nog niet zover. Op de tentative list
voor het Werelderfgoed staat de stelling vermeld, maar de nationale bescherming is
nog verre van compleet. Aanwijzen tot beschermd gezicht verkeert in een beginfase,
het merendeel van de individuele forten is nog niet beschermd.
De aanvankelijke opvatting dat een aantal particuliere stichtingen de forten zou
kunnen beheren is wat de Nieuwe Hollandse Waterlinie betreft niet werkbaar
gebleken. Het leidt ertoe dat de instandhouding onoverzichtelijk wordt en een zakelijke
aanpak kansloos lijkt door verschillen in opvatting. Het is duidelijk dat een
samenhangend beheer (met een daarbij behorende exploitatie-opzet) van een
monument als de Nieuwe Hollandse Waterlinie door een (groot) aantal particuliere
stichtingen niet effectief is te realiseren. Door de RDMZ is voorgesteld het beheer
onder te brengen in een N.V. Fortenbeheer, waarvan alle betrokken stichtingen, maar
ook provinciale en gemeentelijke overheden, instanties als Staatsbosbeheer en
waterleidingbedrijven aandeelhouder kunnen worden.

Het Groene Hart
Een andere belangrijke kwestie op het gebied van de ruimtelijke ontwikkeling is het
Groene Hart.
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In het najaar van 1995 werd een aantal discussies georganiseerd door het ministerie
van VROM over de ontwikkeling van het Groene Hart. De cultuurhistorie heeft in
deze discussie een actieve rol kunnen spelen. Een stagiair bij de RDMZ deed het
‘provocerende’ voorstel het hele Groene Hart aan te wijzen als beschermd gezicht
ingevolge artikel 35 van de Monumentenwet 1988. Zijn uitgangspunt was dat
cultuurhistorie een onlosmakelijk deel hoort te zijn van de ontwikkelingsvisie. Het
leverde hem een aanmoedigingsprijs voor jonge planologen op.45. Maar bovendien
bewoog het de minister van VROM ertoe nader onderzoek te laten verrichten naar
de cultuurhistorische waarden van het Groene Hart. Prof. dr. G.J. Borger, voorzitter
van het Platform Landschap en Cultuurhistorie kreeg hiertoe de opdracht. In september
1996 kon hij het eerste exemplaar van de cultuurhistorische waarderingskaart aan
de minister van VROM overhandigen.
Op 20 december 1996 schreef de minister-president samen met de minister van
VROM aan de Tweede Kamer: ‘Binnen het beleidskader van de Vierde Nota over
de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX), dat in hoofdzaak gehandhaafd blijft, worden
in de herziening maatregelen voorgesteld voor de verstedelijking in de periode
2005-2010 en wordt op enkele punten aanvullend beleid voorgesteld.’ Op bladzijde
18 van de bijgevoegde nota, die de procedure van Planologische Kernbeslissing zal
doorlopen, staat onder het kopje ‘Beleidskeuzen voor de Dagelijkse Leefomgeving’:
‘Daarom dient vanaf het begin van het ruimtelijk planvormingsproces de historische
ontwikkeling en de cultuurhistorie in de vorm van bebouwing, archeologie en
cultuurlandschap in de afweging te worden betrokken. In het algemeen dient
architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit te worden nagestreefd.’46.
Het is aan de instellingen (waaronder de RDMZ) om een dergelijke globale uitspraak
om te zetten in een concreet actieprogramma. Hierbij zullen de door de
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provincies ondernomen samenstelling van een Cultuurhistorische Hoofdstructuur
een richtinggevende rol kunnen vervullen. De RDMZ is gevraagd de provinciale
acties te coördineren.

Ten slotte
Een overzicht van de planologische monumentenzorg over een periode van vijftig
jaar laat veel positieve ontwikkelingen zien. Het politieke draagvlak is aanzienlijk
groter geworden. Richtte de stedenbouwkundige monumentenzorg zich in toenemende
mate op het organiseren van een ontwikkelingsfilosofie, de klassieke monumentenzorg
hield vast aan haar instandhoudingsfilosofie. Dientengevolge staat de traditionele
monumentenzorg niet bekend om haar offensieve (beleids)mentaliteit. Dit is uit de
geschiedenis wel verklaarbaar. Weliswaar is de monumentenzorg voortgekomen uit
verzet tegen kritiekloze vernieling van cultureel erfgoed, maar de zorg richtte zich
niet op integratie van dit erfgoed in een veranderende maatschappij. Het is overigens
de vraag in hoeverre dit aan het einde van de negentiende eeuw zinvol zou zijn
geweest; maar feit is dat bij het tot stand komen van de Monumentenwet in 1961 het
defensieve (beschermings)aspect en een afwachtende houding overheersten.
De Woningwet van 1901 dwong wel tot een actieve overheidshouding met
betrekking tot ruimtelijke kwaliteit. Die kwam tot uitdrukking in de sanering van
binnensteden (licht en lucht), het opstellen van uitbreidings- en reconstructieplannen
en welstandstoezicht. Deze via wettelijke maatregelen gekweekte mentaliteit
resulteerde in een actief overheidsbeleid aangaande het leefmilieu, de stads- en
dorpsontwikkeling en hergebruik en/of vernieuwing van de architectonische en
stedenbouwkundige cultuur.
Het in de Monumentenwet van 1961 opgenomen artikel over de beschermde stadsen dorpsgezichten, legt een relatie met dit actief overheidshandelen.47.
Met de wet van 1961 verwierf de monumentenzorg zich mogelijkheden om ook
de cultuurhistorie in te zetten bij het ruimtelijk beleid. Met deze mogelijkheid is in
eerste instantie beperkt omgegaan. Enerzijds domineerde de defensieve, respectievelijk
de wetenschappelijke mentaliteit van de objectgerichte monumentenzorg, anderzijds
werd het begrip ‘beschermd gezicht’ zowel bij beleidsmakers, als bij architecten en
stedenbouwkundigen gelijkgesteld met verstarring, anti-vernieuwing en reactionair.
De gevolgen waren er naar. Terwijl de Monumentenwet al in werking was, zijn
cultuurhistorisch belangrijke stedelijke gebieden verloren gegaan of ingrijpend
gesaneerd.
Het is de stadsvernieuwing, zoals die aan het einde van de jaren zestig door het
ministerie van VRO is gepropageerd, die het fenomeen beschermd stads- of
dorpsgezicht offensieve lading meegaf. De monumentenzorg accepteerde de
stadsvernieuwing aanvankelijk schoorvoetend. Men bespeurde in de hierbij
noodzakelijke planmatige aanpak een gevaar voor het wetenschappelijke niveau van
de restauraties. Het is de verdienste van enkele ‘verlichte’ geesten48. geweest, dat in
1975 een samen werkingsregeling tot stand kwam die stadsvernieuwing en de
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bescherming van stads- en dorpsgezichten koppelde. Er ontwikkelde zich een vorm
van stadsherstel die zich richtte op de verbetering van het sociaal-economische
klimaat in samenhang met de sociaal-culturele structuur van de verpauperde
binnensteden. Om dat te bereiken werd onder meer gebruik gemaakt van bestaande
stedenbouwkundige en architectonische kwaliteiten. De stadsvernieuwing is daarmee
tot ‘redder’ geworden van de specifieke binnenstedelijke structuur. De meeste
historische centra - ook de in een laat stadium geredde plekken in Nijmegen, Deventer
en Amsterdam - zijn niet alleen bewaard gebleven, maar functioneren weer levendiger
dan voorheen. Niet als toeristische trekkers, maar als een ‘normale’ stedelijke
leefgemeenschap. Voor de monumentenzorg betekende het een sectordoorbrekende
operatie op het gebied van culturele dynamiek en continuïteit. De zorg voor het
culturele erfgoed evalueerde van een passief vergunningenbeleid ten behoeve van
centraal geselecteerde objecten tot een actieve stimulans voor culturele kwaliteit van
de dagelijkse leefomgeving.
Met het uitbrengen van Investeren in cultuur leken goede kansen geschapen te worden
om de door de wet mogelijk gemaakte relatie tussen de monumentenzorg en de
ruimtelijke ordening verder uit te bouwen tot ‘cultuurhistorisch kwaliteitsbeleid’.
Cultuurbeheer en cultuurschepping49. werden met elkaar in verband gebracht, maar
de implementatie van deze samenhang is tot nu toe moeizaam verlopen.
De stadsvernieuwing van historische stadsdelen moet het in de afrondende fase
stellen zonder een financiële stimulans vanuit de cultuursector. Vooral de renovatie
van ‘jonge’ stadsgezichten (veelal voortbrengselen uit de hoogtij van de Nederlandse
stedenbouw en architectuur) zullen hieronder lijden.
Het Strategisch Plan voor de monumentenzorg richt zich voornamelijk op de
financiële achterstanden van het sectorale en objectgerichte monumentenbeleid.
In de Cultuurnota 1997-2000, Pantser of ruggengraat wordt gesteld: ‘Om het
cultuurhistorisch argument een helder kader te verschaffen, zal ik met de zojuist
genoemde collega's op korte termijn de cultuurhistorische kwaliteiten in Nederland
op hoofdlijnen vast-
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leggen.’ Een sterke onderneming, maar vooralsnog centraal gericht en zeer academisch
bepaald.
Alhoewel de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1988) uitdrukkelijk de
bestaande cultuur in zowel de gebouwde omgeving als het landelijke gebied erkent
en dienaangaande zelfs tot hergebruik stimuleert (voorbeeldplannen), speelt in het
kader van de uitwerking van de VINEX (1990) het culturele perspectief hooguit een
verbale, maar vooralsnog geen integrale rol van betekenis.
De voorstellen tot bescherming van gebieden (stadsen dorpsgezichten) die uit het
MSP-programma voortkomen, wekken de indruk dat op decentraal niveau het zicht
op het ruimtelijk argument van een samenhangende gebiedsstructuur verloren is
gegaan. Het kwalitatief en functioneel instandhouden van gebieden met
(volks)woningbouw uit de eerste helft van deze eeuw en unieke landelijke en
landschappelijke structuren zouden op dit moment vanuit een oogpunt van
cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer met prioriteit aandacht moeten krijgen. Maar door
het vooralsnog ontbreken van een duidelijke beleidslijn met betrekking tot
bescherming dreigen deze zaken tengevolge van nationaal vastgestelde planologische
ontwikkelingen alsnog hun karakteristieke aspecten te verliezen.
Planologische monumentenzorg lijkt na de euforie van de stadsvernieuwing en
het ruimtelijke elan van het einde van de jaren tachtig weer in een bescheiden positie
te zijn teruggeplaatst.
Een periode van een halve eeuw overziend kan men zich de vraag stellen of de
planologische monumentenzorg wel thuishoort in de omgeving van de klassieke
monumentenzorg. De huidige cultuurnota Pantser of ruggengraat stelt die vraag
uiteraard niet. De mede onder verantwoordelijkheid van VROM, LNV en VenW tot
stand gebrachte architectuurnota De architectuur van de ruimte uit 1996 is ten aanzien
van dit aspect minder terughoudend en spreekt zich uit over integratie van bestaand
en nieuw en de wijze waarop dit gerealiseerd zou kunnen worden.
Door Pantser of ruggengraat is met betrekking tot de planologische
monumentenzorg met name in de richting van de provincies en gemeenten een grote
onduidelijkheid geschapen. Gaf de Nota over de Monumentenzorg van 1984 nog aan
dat dit een verantwoordelijkheid was van de provincies, in de huidige visie wordt de
mogelijkheid tot instrumentele ondersteuning vanuit het Rijk in het vage gelaten.
Daarom achtte de Commissie Bescherming en Ontwikkeling het zinvol om in maart
1997 een manifest over dit onderwerp uit te brengen. Hierin worden geen
beleidsuitspraken gedaan, maar wordt wel de
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11 Het manifest ‘De ruimte in de tijd geplaatst. Nieuwe wegen op historische grond’ van 13 maart
1997.

publieke aandacht op de mogelijkheden van het bestaande wettelijke instrumentarium
gevestigd. In het manifest wordt een pleidooi gehouden om bestaand instrumentarium
zo ‘efficiënt en dynamisch mogelijk’ te benutten zodat het fenomeen van de
planologische monumentenzorg zich op korte termijn een plaats kan ver(her)overen
aan de ‘ontwikkelingstafel’. De monumentenwereld blijft afwachtend.
Net als in 1975 bij de stadsvernieuwing, lijkt nu weer de impuls voor offensief beleid
op het gebied van ruimtelijke kwaliteit uit de richting van het ministerie van VROM
te moeten komen. De meest duidelijke
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uitspraken zijn gedaan in de Notitie over de Ruimtelijke Kwaliteit van 17 oktober
1995.
Moet ‘cultuurhistorisch kwaliteitsbeleid’ als beleidsterrein dan toch berusten bij
‘de minister belast met de ruimtelijke ordening’?
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Wim Denslagen
Overleefde schoonheid
Vijftig jaar restaureren en verbouwen
Welke ideeën lagen ten grondslag aan de restauraties van de laatste vijftig
jaar? Volgden de medewerkers van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg bepaalde uitgangspunten bij het beoordelen van
restauraties en verbouwingen van monumenten? En door welke idealen
werden restauratie-architecten gedreven? Architectuurhistoricus Wim
Denslagen voerde gesprekken met vroegere medewerkers van de dienst,
met collega's en particuliere restauratie-architecten.

Een telefoongesprek
De eerste die me belde was R. Meischke: ‘ja, hallo, met Ruud Meischke, ik heb je
brief ontvangen en wilde even zeggen dat je me maar van de lijst moet afhalen, want
ik ga naar Amerika en ik heb eigenlijk ook niet zoveel zin om over dit onderwerp te
praten.’ Dat was een tegenvaller, maar ik liet me niet direct uit het veld slaan. ‘Dat
je er niet zoveel zin in hebt, vermoedde ik al’, antwoordde ik, ‘maar dat is niet zo
heel erg, want je hebt al veel over het recente verleden geschreven en dat kan ik goed
gebruiken.’ Dat beaamde hij en vervolgens hebben we toch nog ongeveer een uur
gesproken over een onderwerp dat ons weleens heeft verdeeld. Voor hem was ik een
vertegenwoordiger van een beroepsgroep die niets liever deed dan restauraties
bespotten. Hij had zich altijd groen en geel geërgerd aan dat soort kunsthistorici.
Meischke was tegen mij niet eerder zo openhartig en aan het einde van het gesprek
bleek dat onze meningen veel minder ver uiteen lagen dan we dachten.
Het was maar goed, zei hij, dat hij niet had meegewerkt aan de mode om bij
restauraties de voorkeur te geven aan moderne vormgeving in plaats van aan te sluiten
bij de historische vormen. ‘Toen ik in 1958 directeur bij de dienst werd, maakten we
een einde aan de heersende mode van moderne torenbekroningen. Zo ben ik blij dat
we de restauratie van de Walburgskerk in Zutphen konden afsluiten met de
reconstructie van de zeventiende-eeuwse torenbekroning.’ Ik hoorde een zucht van
verlichting door de telefoon, toen ik zei dat ik daar net zo over dacht als hij. Iets later
in het gesprek wilde hij desgevraagd wel toegeven dat er bij restauraties onnodig
vaak de oorspronkelijke toestand is teruggebracht ten koste van negentiende-eeuwse
verbouwingen. Het terugbrengen van achttiende-eeuwse roederamen bijvoorbeeld
op plaatsen waar nog negentiende-eeuwse ramen aanwezig waren, daar stond hij nu
niet meer zo achter, maar eigenlijk maakte het hem niet eens zo veel uit, zei hij, want
er waren toen belangrijker problemen, bijvoorbeeld hoe er met betrekkelijk geringe
financiële middelen toch nog wat gerestaureerd kon worden. De dienst was maar een
kleine, vrij machteloze instelling met weinig zeggenschap over de grote bouwgolf
die na de oorlog de historische steden overspoelde. Er was weinig behoefte aan
theoretische discussies en ‘eigenlijk ben ik ook niet zo geïnteresseerd in theoretische
debatten over restaureren: ik kom uit een architectenfamilie en ben iemand van de
praktijk. Ik heb destijds gekozen voor de reconstructie van Het Loo omdat ik de
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plannen goed vond, maar niet uit principe. Als men had gekozen voor de restauratie
van de bestaande toestand, dan had ik daar ook vrede mee gehad.’
Zijn ergernis over die kunsthistorische bemoeienis met een vak dat hij met veel
enthousiasme - en in moeilijke tijden - van de grond had helpen tillen, is begrijpelijk.
De oorlogsschade was gigantisch en tijdens de wederopbouw was er weinig
gelegenheid voor theoretische debatten over de beginselen van het restaureren.
Bezinning over de heersende restauratiepraktijk kwam pas later. De eerste stap zette
J.J.F.W. van Agt met zijn artikel over het pleisterwerk in middeleeuwse kerkgebouwen
uit 1956.1.
Daarin maakte hij duidelijk dat middeleeuwse kerkinterieurs altijd gepleisterd zijn
geweest en dat het daarom historisch onjuist was om inwendige pleisterlagen tot op
de baksteen af te kappen. Zijn artikel toonde ook aan dat de praktijk van het
restaureren gebaat is bij kunsthistorisch onderzoek. Het heeft
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overigens nog lang geduurd voordat restauratie-architecten overtuigd raakten van
wat Hans van Agt had geschreven. C.L. Temminck Groll vertelde me dat het hem
bijvoorbeeld niet gelukt is om de crypte van de Pieterskerk weer te laten bepleisteren
nadat die door P.H.N. Briët was ontpleisterd: ‘men vond de tuf zo mooi.’

Kritische geluiden
Hans van Agt had ook in zijn artikel over de Munsterkerk in Roermond laten zien
hoe nuttig het is om vroegere restauraties te bestuderen.2. Met zijn scherpzinnige
analyses had hij de kunsthistorische restauratiekritiek nieuw leven ingeblazen. Een
latere directeur van de dienst, J. Jessurun, had zelfs twee kunsthistorici aangesteld
in een poging de standpunten over het restaureren enigszins te kunnen nuanceren.
A. de Vries en W.F. Denslagen, beiden leerlingen van C.J.A.C. Peeters, kwamen in
1977 bij de dienst en zouden een zeker tegenwicht moeten bieden aan het overwicht
dat de beroepsgroep van architecten op dit gebied bezat. Dat werd niet door iedereen
gewaardeerd, maar er kwam wel enige beweging in de discussies.
Op het gebied van de restauratietheorie was Kees Peeters de meest gezaghebbende
figuur. Hij was in 1956 bij de dienst gekomen en werd enkele jaren later betrokken
bij een tentoonstelling over recente restauraties in Nederland, in het museum Het
Prinsenhof in Delft. Zijn aandeel bestond uit het maken van bijschriften bij de foto's
van voor en na de restauraties.
‘Kort nadat de catalogus3. was verschenen’, vertelde Kees Peeters, ‘stormde de
rayonarchitect Van der Veken mijn kamer binnen en begon mij op bestraffende toon
uit te leggen dat ik ten onrechte zijn naam onvermeld had gelaten bij een bepaalde
restauratie. Ik was met stomheid geslagen, want hij mocht als ambtenaar eigenlijk
geen restauratie-ontwerpen maken. Daarom had ik natuurlijk de naam van de
betrokken, particuliere architect opgegeven. In de praktijk bleek dus de ambtenaar
het tekenpotlood van de architect te hebben overgenomen.’
Onder meer dit voorval en het eigenaardige feit dat de meeste monumenten uit de
catalogus er na restauratie zo anders uitzagen, hebben hem ertoe aangezet zich te
verdiepen in de uitgangspunten van het restaureren. Kees Peeters deed dat in de eerste
plaats in zijn functie bij de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, waarvan hij
in 1970 lid was geworden, tegelijk met zijn benoeming tot hoogleraar in de
geschiedenis van de bouwkunst. Zijn eerste theoretische beschouwing over de
beginselen van het restaureren verscheen in 1976 onder de titel Het gebouw als
historisch document.4. Hieruit bleek dat er een enorme kloof gaapte tussen zijn
opvattingen en die van de meeste rayonarchitecten bij de dienst. Met een paar treffende
zinnen bracht hij in 1978 de discussie terug tot de volgende fundamentele overweging.
‘Vaste grondslag voor elke beoordeling en beslissing inzake de
monumentenbescherming’, zo begon Peeters zijn dodelijke aanval, ‘is de historische
substantie van het monument zelf. Die alleen maakt het object tot monument en
bepaalt de aard van de maatregelen die ter bescherming en tot behoud getroffen
moeten worden (...) Restaureren betekent altijd veranderen en is dus zeker niet het
eerste oogmerk van de monumentenzorg die uit is op het behoud van historische
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waarden. Behouden gaat vóór vernieuwen, repareren gaat vóór restaureren.
Restaureren is een noodzakelijk kwaad.’ Deze woorden riepen in herinnering wat
de eerste monumentencommissie in Frankrijk, de Comité des Arts et Monuments, al
in 1839 had geformuleerd: ‘En fait de monuments délabrés, il vaut mieux consolider
que réparer, mieux réparer que restaurer, mieux restaurer qu'embellir; en aucun cas
il ne faut supprimer.’ Wie meent historische architectuur te kunnen restaureren, aldus
Kees Peeters, moet kennis hebben van de geschiedenis van het denken over de
monumentenbescherming: ‘wie alleen vertrouwt op eigen teken- of praatvaardigheid,
eigen smaak en eigen vormgevoel, en geen notie heeft van de inzichten en uitspraken
van Ruskin, Viollet-le-Duc, Riegl, Dvořàk, Kalf, Carlier, Frodl, Mielke [enzovoort]
- wie dat alles niet intensief op zich laat inwerken moet niet op een restauratie
losgelaten worden.’
Deze woorden waren uit het hart gegrepen van menig kunsthistoricus wiens
bemoeienis met restauraties allerminst op prijs werd gesteld in de wereld van de
monumentenzorg. Ik heb me laten vertellen dat Henk Rosenberg in de tijd dat hij
nog bij de Kunsthistorische Afdeling werkte, eens de toegang tot een bouwplaats
werd geweigerd. Kunsthistorici waren goed voor het maken van beschrijvingen, maar
met restauraties moesten ze zich niet bemoeien. Daar hadden ze geen verstand van.
Het was R. Meischke in hoogst eigen persoon die woorden van gelijke strekking
richtte aan een groepje studenten kunstgeschiedenis in Amsterdam tijdens een
studiedag over beroepsmogelijkheden. Ik behoorde ook bij dat groepje, maar was de
woorden van Meischke vergeten. Kees Peeters herinnerde me eraan.
Een andere interessante studiedag werd in 1978 gehouden in de Geertekerk in
Utrecht. Deze was georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige
Bond en de Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici met het doel de ‘problematiek
van de
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architectuurrestauratie in de ruimste zin des woords’ te bestuderen.5. Enige tijd later
zette de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg de in Utrecht begonnen discussie
voort en produceerde in 1982 een nota over de restauratiebeginselen, die in 1984
werd gepubliceerd in het Jaarboek Monumentenraad.6. Deze nota was voor het
grootste deel het werk van Kees Peeters.
Binnen de muren van de dienst riepen de kritische geluiden, zowel van architecten
als van kunsthistorici, enige weerstand op. Degenen die zichzelf als oude rotten in
het vak beschouwden en hun vak bij wijze van spreken op de steigers hadden geleerd,
stonden niet direct open voor kritiek van jongeren die nog nooit een troffel hadden
vastgehouden. De jongere architecten en kunsthistorici werden gezien als verwende
academici, die zo uit de collegebanken even kwamen vertellen wat er allemaal niet
deugde aan restauraties van monumenten die zij vaak op het nippertje van de
ondergang hadden gered en die zij vervolgens met financieel kunst- en vliegwerk
hadden kunnen terugbrengen in een vorm die ook voor de eigenaar en de eenvoudige
voorbijganger een onmiskenbaar stempel van oudheidkundig belang had.
En toen omstreeks 1980 de meeste grote monumenten in Nederland waren
gerestaureerd, begonnen kunsthistorici met hun boekenwijsheid achteraf roet in het
eten te gooien. Wat wisten zij van de periode waarin monumentenzorg pionierswerk
was van roependen in de woestijn van stedelijke sanerings- en kaalslaggebieden?
Want wat stelde de monumentenzorg in de jaren vijftig eigenlijk voor? Ze bestond
uit een lastig stel amateurs en vakidioten, geen partij die de desastreuze saneringsgolf
kon tegenhouden. Ze hielpen bij de herbouw van verwoeste kastelen en middeleeuwse
kerken en konden hier en daar een monumentje restaureren. Veel meer was nog niet
mogelijk. Overheidssteun was mondjesmaat en het ambtelijk apparaat moest zich
behelpen met de Tijdelijke Wet Monumentenzorg van 1950, die alleen bescherming
bood aan de monumenten van de Voorloopige Lijst, die tussen 1908 en 1933 was
opgemaakt. Enige bemoeienis van de monumentenbeschermers met andere zaken,
bijvoorbeeld de modernisering van binnensteden, werd nauwelijks serieus genomen.
De wederopbouw stond in het teken van de vernieuwing van handel en industrie,
van het verkeer en van de woningnood. Ergens ver weg, in een uithoek van de
maatschappij vond je de monumentenzorg.
De initiatieven tot redding van de historische omgeving of wat daar dan nog van
over was, kwamen niet van de regering, maar van particulieren: restaurerende
instellingen, stadsbesturen, historische verenigingen, de Bond Heemschut. De
ambtelijke monumentenzorg wachtte al langer dan een halve eeuw op een wettelijke
regeling, wat niet bevorderlijk moet zijn geweest voor een slagvaardig optreden.
Elke restauratie moest worden bevochten, was winst op het monster van de
moderniteit. Dit is zo ongeveer het beeld van de monumentenzorg dat Meischke door
de telefoon schetste.
Hij kreeg in 1953 de leiding over het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg in
Amsterdam. De binnenstad was in een erbarmelijke staat en bijna niemand had er
belangstelling voor. ‘Als u’, zo zei Meischke in een recent vraaggesprek, ‘nu de kans
zou krijgen daar weer te kunnen lopen, in de binnenstad van Amsterdam rond 1954,
dan zou u schrikken. Een paar honderd hoekhuizen stonden gestut. Van een aantal
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grachtenpanden stond enkel het onderstuk nog, afgedekt met een platje. Dit was voor
de gemeente een soort nachtmerrie: de zaak stort in en over een poosje hebben we
niets anders meer over dan onderstukken. D'r was geen geld en geen
bouwmaterialen.’7. En wat een moeite kostte het niet een restauratie van de grond te
krijgen, niet alleen financieel, maar ook bestuurlijk, want de stedelijke politiek was
niet of nauwelijks geïnteresseerd in de stad als stedenbouwkundig monument - van
wereldformaat nog wel.
De eerste directeur van de in 1956 opgerichte Amsterdamse Maatschappij tot
Stadsherstel, J.M. Hengeveld, herinnerde nog aan de bestuurlijke tegenwerking bij
de restauratie van de huizen op de hoek van Vijzelgracht en Prinsengracht. Van die
huizen was aan het einde van de jaren zestig niet veel meer over en bij de gemeente
was een plan ingediend om er een grote, betonnen kantoorkolos te bouwen. Dat plan
kon worden verijdeld omdat het nog aanwezige muurwerk op de monumentenlijst
stond. Vervolgens heeft de gemeente de herbouw van de monumenten nog willen
tegenhouden in verband met de voorgenomen aanleg van een metro. Stadsherstel
zette toch door en in 1971 was de gehele hoek gereconstrueerd, met als toegift
achttiende-eeuwse roetjes in de ramen.
Tegen deze achtergrond was het wel wat zuur om van een jongere generatie te
horen dat de negentiende-eeuwse toevoegingen niet waren meegerestaureerd. Walter
Kramer vroeg zich in 1975 in het tijdschrift Plan af waarom bij deze restauratie was
afgeweken van de laatstbekende toestand: waarom werden de T-ramen niet gewoon
teruggebracht, waarom weer die achttiende-eeuwse roetjes? Het buurhuis werd met
een verdieping verhoogd en ook daarin werden achttiende-eeuwse roederamen
aangebracht. Dat vond Walter Kramer te ver gaan. Als je
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een verwoest huis herbouwt, doe dat dan in dezelfde vormen. Dat was zijn standpunt.8.
Hoe futiel dit soort kritiek ook mag lijken in het licht van de hiervoor genoemde
bestuurlijke tegenweking, toch zou het verkeerd zijn net te doen of dergelijke details
er niet toe doen. ‘In een achttiende-eeuwse gevel horen achttiende-eeuwse ramen en
geen negentiende-eeuwse’, zo sprak de heer Hengeveld mij toe, toen ik hem onlangs
naar zijn beweegreden vroeg, en de logica van deze uitspraak leek hem voor geen
discussie vatbaar, maar afgezien daarvan vond hij ook dat een organisatie die het
gepresteerd heeft om honderden monumenten van de ondergang te redden, toch ook
enige zeggenschap mocht hebben inzake de uiterlijke vorm.
Het is allemaal te begrijpen, maar is daarmee de kritiek voldoende weerlegd? Ik
bedoel de kritiek op de oude-ambachten-esthetiek waarmee de monumentenzorg
haar stempel op de stads- en dorpsgezichten heeft gedrukt: overal keerden de trap,
hals- en klokgeveltjes terug, al dan niet op grond van wat achttiende-eeuwse
topografen als Comelis Pronk en Jan de Beijer hadden getekend, met kleine ruitjes
en luikjes, soms met leuke kruiskozijntjes of houten puien en dergelijke, immer
‘fraai’ genoemde ambachtelijkheden. Deze monumentenzorgstijl zou de geschiedenis
ingaan als ‘tijdloos achttiende-eeuws’. De term is, dacht ik, voor het eerst gebruikt
door Rob de Jong, die destijds hoofd was van de Kunsthistorische afdeling. Hij was
bijzonder gebeten op het te pas en te onpas toepassen van ‘patatsnijders’, zoals hij
ze in kwaaie buien graag noemde. Ze waren op zichzelf niet smakeloos, maar ze zijn
te vaak in de plaats gekomen van wat nog zo vers in het geheugen lag: de
negentiende-eeuwse schuiframen met grote ruiten in gepleisterde lijstgevels, rustend
op druk versierde puien in neorenaissance stijl.
De ‘oude rotten’, de ervaren vaklieden die zoveel verstand hadden van oude
ambachten, mits die niet jonger waren dan ongeveer 1800, hebben met hun verachting
voor wat zij negentiende-eeuwse schijnarchitectuur noemden, een schakel uit de tijd
weggenomen bij hun reconstructies van de architectonische vormentaal uit de tijd
van het Ancien Régime.
‘Terugkijkend naar de 18de eeuw zie ik het plezier in mooie dingen misschien
wel als het belangrijkste kenmerk,’ schreef Geurt Brinkgreve in 1982. In de achttiende
eeuw, zo vervolgde hij, ‘kreeg een verdienstelijk man een fraai gedecoreerde eredegen,
of een kostbaar servies, of een gouden snuifdoos.’ In onze materialistische tijd zijn
die mooie zaken vervangen door machinale producten: ‘Nu wordt er bij jubilea een
kleuren-televisie of een auto cadeau gedaan,’ aldus de klacht van Geurt Brinkgreve.9.
Afgezien van het feit dat je wel gek moet zijn om liever een snuifdoos dan een
auto te krijgen, spreekt uit zijn woorden een verlangen naar een stedelijke en
landschappelijke harmonie die er naar zijn idee in de achttiende eeuw moet zijn
geweest. Dit lijden aan de moderne tijd kan niet worden afgedaan als dwaze nostalgie,
want de monumentenzorg zou haar bestaansrecht verliezen als dergelijke gevoelens
werden uitgebannen. Zijn heimwee kan ik goed navoelen. Kan hij ook begrijpen dat
er mensen zijn die lijden aan heimwee naar een stad uit omstreeks 1900, een stad die
nog vol is van de negentiende eeuw?

Modellenbouw

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

De vakmensen van de oude stempel hadden hun vak geleerd in de jaren dertig van
invloedrijke figuren als H. van Heeswijk en A.W.M. Odé. De ambachtelijke traditie
in de monumentenzorg uit de periode 1918-1940 was als het ware gecanoniseerd in
het boek Herleefde Schoonheid van W. Martin uit 1945.10. In de jaren zeventig begon
deze schoonheid zichzelf te overleven. De schoonheid van Martin werd een
burgerlijke, bekrompen schoonheid, te netjes, te gaaf, te braaf ook. Wat levendig
was bedoeld - bijvoorbeeld de bewerking van natuursteen volgens aanwijzingen van
beeldhouwer Odé - raakte hopeloos ouderwets en gedateerd als onhistorisch gedweep
met ‘Materialgerechtigkeit’, met de zogenaamde ‘Belebung’ van het natuurlijke
bouwmateriaal in de traditie van de Deutsche Werkbund.
De vakmensen die met zulke esthetische idealen waren opgevoed, voelden zich
ver verheven boven die industriële negentiende eeuw. Aan dat superioriteitsgevoel
meenden zij het recht te ontlenen al die elementen en toevoegingen weg te breken
die, zelfs als ze niet erg mooi waren, toch een belangrijke functie hadden als zichtbare
schakel in het langzame proces van stedenbouwkundige veranderingen.
Zo zijn hele stukken van de bouw- en bewoningsgeschiedenis van Paleis Het Loo
weggesneden, vooral die uit de negentiende eeuw. Was die negentiende eeuw daar
nu zo belangrijk? Nee, natuurlijk niet. Het oorspronkelijke, zeventiende-eeuwse
jachtslot van koning en stadhouder Willem III is veel belangrijker, zeker in het licht
van de nieuwe functie als museum van het Koninklijk Huis. De reconstructie wordt
alom bewonderd. Het is zonder twijfel een knap stuk werk en bij navraag bleek de
architect, J.B. van Asbeck, zich gelukkig weinig van de kritische geluiden te hebben
aangetrokken. Des te meer reden, zou ik zeggen, om aandacht te vragen voor wat
we niet meer mochten zien: de inrichting en aankleding uit de laatste be
woningsperiode. Is het niet jammer dat sommige ‘echte’ kamers zijn vervangen door
modelkamers en dat bijvoorbeeld de werkkamer van konin-
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gin Wilhelmina in de zijvleugel is terechtgekomen? Reconstructies, zoals die van
Het Loo, doen denken aan de jongensdroom van de ingenieur die met historische
modellen knutselt. Andere wonderlijke voorbeelden van bouwhistorische
modellenbouw zijn bijvoorbeeld de Waag in Doesburg of het Cammingahuis in
Franeker. De Waag in Doesburg is in 1948 hersteld in zijn zestiende-eeuwse gedaante
en deze herbouw was een compromisloze reconstructie van de oervorm. Het
Cammingahuis werd in 1972 gerestaureerd, onder supervisie van de rayonarchitect
D.J. vanlperen.11.
Is de monumentenzorg hier niet een klein beetje doorgeslagen in de richting van
architectuurhistorische Spielerei? In ieder geval lijkt het erop dat ze in

1 Het Cammingahuis, Voorstraat 2, in Franeker voor de restauratie. Foto RDMZ, W.J. Berghuis,
circa 1965.

2 Het Cammingahuis, Voorstraat 2, in Franeker na de restauratie. Foto RDMZ, A.J. van der Wal,
1976.

dergelijke gevallen de ene belevingswaarde boven de andere stelde, dat wil zeggen
de bouwhistorische oervorm boven de overgeleverde gedaante. De vraag is dan met
welk recht ze dat deed. Waarom gaf ze de voorkeur aan architectonische zuiverheid
boven de consolidering van het bestaande en vertrouwde beeld? Restauraties kunnen
dat beeld zelfs verstoren met opvallende transplantaties die het keurmerk van de
monumentenzorg dragen. Door zo nadrukkelijk gerestaureerd te zijn, verliezen de
monumenten in zekere zin hun onbevangenheid. Ze zijn geïnterpreteerd, uit elkaar
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genomen en opnieuw in elkaar gezet. Voor sommige mensen hebben zulke
gereconstrueerde monumenten hun vroegere belevingswaarde verloren. De
monumentenzorg heeft tamelijk eenzijdig
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de voorkeur gegeven aan bouwhistorische jongensdromen. Consideratie met
toevoegingen uit ‘tijdvakken van artistiek verval’, zoals de negentiende eeuw heette
te zijn, hebben die jongens niet.
Op deze plaats past een citaat van Ed Taverne. Het is een hard oordeel. Uit zijn
mond tekende Herman Selier in 1989 op: ‘Vijftig jaar lang is er door Monumentenzorg
niets anders gedaan dan kapotrestaureren, alles wat in die gebouwen ook maar naar
architectuur zweemde is er uitgeramd, doodgemaakt, door puur kunsthistorische
technieken toe te passen.’12.
Hoe komt het dat die op reconstructie gerichte technieken zo de overhand konden
krijgen? Misschien is architectuurhistorische kennis te vaak aangezien voor een
receptenboek. Hoe dan ook, het is wel zeker dat het moderne kwaliteitsoordeel een
rol van betekenis heeft gespeeld in de zuivering van het architectonisch erfgoed.
Sommige architecten staan hoog genoteerd in de handboeken, bijvoorbeeld Hendrick
de Keyser. De gelijknamige restaurerende instelling koos de naam uit eerbied.
Wat te doen in het geval zijn werk later door een ander, minder belangrijk architect
is verbouwd? Met die vraag werd architect J. Kruger in de jaren zestig geconfronteerd,
toen hij de opdracht kreeg het stadhuis in Delft te restaureren. In 1620 gebouwd door
Hendrick de Keyser, werd dit stadhuis in de jaren 1838-1844 ingrijpend verbouwd
door Pieter Adams in neoclassicistische stijl. Adams genoot een zeker aanzien, maar
kon de vergelijking met De Keyser bij lange na niet doorstaan. Voor Kruger stond
het van meet af aan vast dat de verbouwing van Pieter Adams niet anders kon worden
gezien dan als een verminking van De Keysers meesterwerk. En daarom brak hij
Adams' werk vrijwel geheel weg. Het was, schreef Kruger, in strijd met de
‘oorspronkelijke conceptie’ van Hendrick de Keyser en de reconstructie zag hij als
culturele plicht. Hij vond het een grote eer dit belangrijke werk ‘in zijn oude glorie’
te herstellen.13. Een vergelijkbare reconstructie was die van de voorgevel van het
Paleis Noordeinde in de jaren zestig door architect H. de Lussanet de la Sablonière.
De negentiende-eeuwse gevel uit de tijd van Jan de Greef had een voorname uitstraling
die goed paste in het Haagse stadsbeeld. Waarom moest die worden teruggebracht
naar de oorspronkelijke vorm van Jacob van Campen uit de zeventiende eeuw?
Misschien omdat de beeldwaarde van de gevel in de vorige eeuw wat was
teruggelopen. Door de reconstructie is het beeldmerk van het Hollands classicisme
als nationaal stempel tegen het Oude Hof aangedrukt.
Restaureren ging vaak gepaard met dit soort schoolmeesterachtige en pedante
correcties. Het vervelende is dat de schoolmeesters gelijk hebben, want zo heeft
Jacob van Campen het ook inderdaad gebouwd, maar dat maakt nu juist de correctie
zo oninteressant. De drang tot corrigeren moet zijn voortgekomen uit onvrede met
het bestaande. Waaruit die onvrede precies bestond, is niet altijd duidelijk. Waar
kwam de afkeer van pleisterwerk vandaan? Waarom moesten neogotische
schilderingen in middeleeuwse kerken worden verwijderd, zoals gebeurd is bij de
restauratie van de Munsterkerk in Roermond en de Sint Servaas in Maastricht?
Zoals gezegd hield R. Meischke zich wat afzijdig van discussies over dit soort
kwesties. Pas kort geleden liet hij - zij het zeer voorzichtig - enige scepsis blijken
ten aanzien van de overdreven ijver de negentiende eeuw op de vingers te tikken en
het nationalistische pathos voor alles wat Oudhollands was. In het Jaarboek
Monumentenzorg 1995 schrijft hij dat restauratie-architecten als H.A. van Heeswijk,
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E.A. Canneman en D. Verheus ‘een onstuitbare lust tot reconstructie’ bezaten. Dat
klinkt al niet erg instemmend en aan het einde van zijn artikel heet het dat de
‘esthetische instelling’ in het midden van de jaren zeventig werd verlaten om ernst
te maken met het uitgangspunt ‘behouden gaat voor vernieuwen’.14.

Vakmanschap
Niet alleen R. Meischke, maar ook C.J. Bardet, die tussen 1957 en 1985 bij de dienst
werkte, geeft zonder moeite toe dat er een te grote nadruk is gelegd op het
terugbrengen van oorspronkelijke vormen ten koste van later, meestal
negentiende-eeuws werk. ‘Nou ja, misschien zijn er te veel achttiende-eeuwse
roederamen gereconstrueerd’, zei Bardet, en ik zag hem denken: ‘maak je je daar
nou zo druk over?’ Dat iemand bezwaar zou kunnen maken tegen het vervangen van
roestige vensterharnassen uit de negentiende eeuw door natuurstenen traceringen in
middeleeuwse trant, daar kan hij toch werkelijk niet bij. De kritiek op de restauratie
van de Nicolaaskerk in Utrecht vond hij, en vindt hij nog steeds, onbegrijpelijk.15.
Dit sloeg op een artikel dat ik in opdracht van de dienst in 1981 had geschreven,
maar dat nogal moeilijk lag, omdat de dienst die restauratie zelf had goedgekeurd.
Op advies van Bardet heb ik T. van Hoogevest opgebeld met de vraag hoe deze nu
op de kritiek terugkijkt.
‘Ach, het kwam zo ineens uit de lucht vallen,’ antwoordde hij, ‘in die tijd was
zulke kritiek niet gebruikelijk. Blij was ik er natuurlijk niet mee, en dat ben ik
trouwens nog niet, maar over het algemeen geloof ik wel dat het nuttig is een
restauratie achteraf eens te beoordelen: je leert ervan. Sommige dingen zou ik nu
anders doen, maar in grote lijnen sta ik nog achter de restauraties van de vijf Utrechtse
kerken. Ik kijk
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3 Kasteel Lunenburg bij Nederlangbroek voor de verwoesting van 1944; de middeleeuwse woontoren
is, sterk verbouwd, opgenomen in het latere huis. Foto circa 1900 (reproductie in collectie RDMZ).

steeds met plezier naar de nieuwe pinakels op de steunberen van het koor van de
Domkerk, want zo is de oude Dom weer compleet.’
Toen ik de telefoon had neergelegd, moest ik weer denken aan wat Walter Kramer
me had gevraagd: of ik soms wist waarom er nog steeds subsidies worden verstrekt
voor restauraties; het zou toch logischer zijn om alleen onderhoudssubsidies te
geven? Volgens hem ziet bijna iedereen van de dienst er de logica wel van in, maar
intussen verandert er niet veel. Er bestaat wel een onderhoudsregeling, maar die is
beperkt. Het is geen toeval dat Walter Kramer medeoprichter was van de Stichting
Vakgroep Restauratie, het Nationaal Restauratie Centrum, de Monumentenwacht en
het blad Monumenten.
Die nieuwe pinakels op de Dom zouden er nooit zijn gekomen als er alleen subsidie
voor onderhoudswerkzaamheden was verleend. Hoe men er ook over mag denken,
het is een feit dat bij restauraties wel eens namaak-oude elementen zijn toegevoegd
om ze te kunnen rangschikken onder de subsidiabele kosten. Interessant onderwerp,
vooral de rekbaarheid van de woorden ‘wel eens’, maar dat wilde ik niet met Bardet
bespreken.
‘Twijfelde u dan nooit aan wat u deed en trok u zich ooit iets aan van beginselen,
zoals die van het Charter van Venetië16. uit 1964’, vroeg ik.
‘Ik kijk terug op een prettige tijd bij de dienst’, antwoordde Hans Bardet, ‘en
conflicten over restauratie-uitgangspunten heb ik nooit gekend. Het Charter van
Venetië speelde in de praktijk geen enkele rol en dat komt omdat de opstellers ervan
- ik was er zelf bij in 1964 - geen mensen uit de praktijk waren.
Over het algemeen, althans dat is mijn ervaring, geeft het gebouw zelf aan wat er
moet gebeuren. De keuzes die je moet maken, komen eigenlijk voort uit constructieve
problemen en natuurlijk uit de eisen die de gebruiker stelt.’ Restaureren is een kwestie
van goed vakmanschap, van kennis van oude bouwtechnieken en daar schort het
tegenwoordig aan, aldus Bardet. Hij heeft zelf zijn opleiding genoten bij W. Stooker
en G.W van Heukelom in Utrecht, vakmensen van de oude stempel.
Ook H.J. Botti denkt met veel plezier terug aan zijn werk bij de dienst en heeft
evenmin ooit conflicten gehad over de aanpak van restauraties. Huub Botti begon
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zijn loopbaan bij E.A. Canneman, destijds een van de vier hoofdarchitecten bij de
dienst.
‘Kijk’, zei Botti, ‘als je iets moet vervangen, dan moet je altijd namaken, wat in
zekere zin bedrog is. Welnu, als je toch bedriegen moet, dan kun je ook voor een
oudere gedaante kiezen.’ Als toelichting op deze onwrikbaar lijkende logica
herinnerde hij aan de restauratie van het huis Schuylenburch, Lange Vijverberg 8 in
Den Haag. Tussen 1965 en 1967 had hij onder leiding van E.A. Canneman
ontwerptekeningen gemaakt voor diverse details, en ook voor de vensters. De
bestaande Empire ramen uit het begin van de negentiende eeuw waren zo goed als
verrot en moesten geheel worden vervangen. Daarom is gekozen voor de
oorspronkelijke ramen uit 1715, toen het huis werd gebouwd naar ontwerp van de
beroemde bouwmeester Daniël Marot.
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4 Kasteel Lunenburg na de reconstructie door E.A. Canneman. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1975.

‘Het mag een groot geluk worden genoemd, dat bij de jongste restauratie - van
1964 tot 1968 - deze gevel weer geheel in oude vorm werd hersteld,’ zo schreef Elias
Canneman in het Festschrift zur Einweihung van het nieuwe onderkomen van de
Duitse ambassadeur.17. En Botti staat hier nog pal achter, zoals hij ook geen duimbreed
wenst te wijken voor de gedachte dat de transformatie van Het Loo misschien wel
iets te veel van het goede is geweest.
‘Was het dan niet arrogant,’ zo probeerde ik tegen te werpen, ‘om de
negentiende-eeuwse veranderingen van het huis en de tuin op te offeren voor een
reconstructie van de barokke vorm uit de zeventiende eeuw?’ De vraag verbaasde
hem.
‘Arrogantie? Nee, welnee, het resultaat is een lust voor het oog en was die pleister
nou zo bijzonder? En die misvormende verhoging uit 1910, had die soms ook
gehandhaafd moeten worden? En wat de tuin van Het Loo betreft,’ zo vervolgde
Huub Botti - mij een blik van verstandhouding toewerpend - ‘daar zijn alleen een
paar oude bomen verdwenen.’
Is er in de monumentenzorg ook plaats voor zoiets als ontroering voor dingen die
niet direct met de kunst van het bouwen te maken hebben? Ik heb de indruk gekregen
dat een dergelijk gevoel gezien wordt als een zwakte, iets onvolwassens. Schoonheid
lijkt voor veel architecten verbonden te zijn met het bouwvak, met constructies en
de geschiedenis daarvan. Ontroering voor het schilderachtige van vervallen
bouwwerken of voor aspecten die niet puur architectonisch zijn, behoort daar niet
toe. Hebben architecten wel eens heimwee naar gewone en onbeduidende dingen,
naar de buurt van hun jeugd bijvoordeeld of naar hun ouderlijk huis dat vast erg lelijk
was? Dat vraag je je weleens af. Maar ik dwaal af.
Huub Botti spreekt met even groot respect over E.A. Canneman als H.W.M. van
der Wijck, die in zijn Herinneringen uit 1992 de volgende typering van deze architect
gaf: ‘Standvastigheid, kennis en smaak kenmerken Cannemans restauraties, waarachter
grote visie schuil gaat.’18. H.W.M. van der Wijck, kenner van landgoederen en hun
adellijke bewoners, prees Cannemans ‘genialiteit en kleurgevoel’ en was ervan
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overtuigd dat hij zich had gebaseerd op de ‘grondregel dat restauratie weinig ruimte
laat voor fantasie, waarbij de creativiteit slechts schuilt in betrouwbaarheid.’ Zo
heeft Elias Canneman bij de restauratie van het Markiezenhof in Bergen op Zoom
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(1970-1987), aldus Van der Wyck, de ontbrekende delen op smaakvolle wijze
aangevuld, omdat hij ‘in de huid van zijn achttiende-eeuwse voorgangers wist te
kruipen’. Hij ontwierp er de stijlkamers en enige meubels ‘in Lodewijk-trant, zelfs
met petit-point, en alles voorzien van de in die tijd gebruikelijke zoete kleurtjes,
waarin hij opging.’
De vier rayonhoofden van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, E.A. Canneman,
D. Verheus, C.J.M. van der Veken en D.J. van Iperen, zagen zichzelf als absolute
heersers in hun domeinen, bekleed met ministerieel gezag en toegerust met een
feilloos oog voor kunstzinnige waarden in de architectuur.
Zij bespraken hun werkzaamheden wekelijks met de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, die hen over het algemeen steunde.19. Met deze royale steun in de
rug konden de vier rayonhoofden hun esthetisch gezag laten gelden en daarvan hebben
zij, zo melden betrouwbare bronnen, ruimschoots gebruik gemaakt. De monumenten
die aan hun zorg waren toevertrouwd, beschouwden zij min of meer als hun geestelijk
eigendom en op de keuze van de particuliere restauratie-architecten hadden zij zo
ongeveer het monopolie in hun gebied. Deze nogal gesloten ambtelijke structuur was
een voortzetting van de vooroorlogse verhoudingen en hierin is pas in de jaren
zeventig verandering gekomen, nadat de vier rayonhoofden met pensioen waren.
Toen pas kwam er - zij het mondjesmaat - ook iets meer ruimte voor andere visies
op het restaureren dan alleen die van de stijlzuivere reconstructie.
Er kwamen ook nieuwe medewerkers bij de dienst en het karakter van hun
werkzaamheden veranderde, vooral nadat het aantal aanvragen voor goedkeuring
van restauraties en verzoeken om subsidie sterk was gestegen ten gevolge van de
invoering van de Monumentenwet in 1961. De effecten werden pas goed merkbaar
in de jaren zeventig, toen Nederland een welvarend land werd. De budgetten voor
restauratiesubsidies groeiden mee en de nieuwe medewerkers hadden hun handen
vol aan de verwerking van de grote stroom aanvragen en verzoeken. Zij, de
districtsmedewerkers, moesten niet alleen de plannen toetsen aan de ‘redengevende
omschrijving’ in het monumentenregister, maar ook de technische aspecten beoordelen
en de subsidiabele kosten van de begroting vaststellen. Vooral de technische aspecten
konden gecompliceerd zijn. Een te harde metselspecie, een dampremmend verf- of
pleistersysteem, de toepassing van verkeerde metalen of houtsoorten, al dergelijke
fouten moesten worden vermeden. Ze hadden dus nog meer te doen dan zich druk
te maken over de uiterlijke vormgeving van de monumenten.

Confrontaties
Tussen de jaren dertig en de jaren vijftig is de Nederlandse cultuur niet wezenlijk
veranderd. Grote culturele verschuivingen deden zich pas aan het einde van de jaren
zestig voor. De samenleving werd geleidelijk wat opener en de mensen werden wat
mondiger. Het was onder het regime van de vier rayonhoofden niet gebruikelijk dat
eigenaren in verzet kwamen tegen officiële vertegenwoordigers van het wettelijk
gezag of de kunstgeleerden van de Rijkscommissie.
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Dat veranderde zoals gezegd in de jaren zeventig en ten gevolge van de grotere
openheid in de samenleving werden de mogelijkheden verruimd om in beroep te
gaan tegen overheidsbeslissingen. Het kroonberoep werd geregeld in de Wet
Administratieve Rechtspraak Overheidsbeslissingen (Arob), in 1993 vervangen door
de Algemene Wet Bestuursrecht. In deze laatste wet zijn voor het eerst regels voor
behoorlijk openbaar bestuur opgenomen. En dan was er ook sinds 1978 de Wet
Openbaarheid van Bestuur. Dit alles maakte weliswaar een einde aan de esthetische
imperia van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, maar de overtuigingen
betreffende goed en kwaad bij restauraties waren daarmee niet uitgestorven.
Architect C.A. Baart de la Faille, tussen 1946 en 1964 bij de dienst werkzaam en
daarna bij de gemeente Utrecht, herinnert zich nog dat de dienst in 1979 plotseling
kritiek had op zijn ontwerpen voor achttiende-eeuwse roederamen. Dat gebeurde bij
zijn ontwerp voor de restauratie van het middeleeuwse huis op de hoek van het Wed
en de Korte Nieuwstraat in Utrecht. De voorgevel was uitgevoerd met
negentiende-eeuwse schuiframen van het T-vormige model. Het door de gemeente
bij de dienst ingediende restauratieplan, een ontwerp dus van Baart de la Faille,
bevatte achttiende-eeuwse schuiframen met een kleine roede verdeling. Dit plan was
vooraf met de dienst besproken en in die fase bleek er nog niets van enig verschil
van mening. Dat bleek - pijnlijk genoeg - pas bij de officiële indiening.
‘Waarom geen kruisvensters die er oorspronkelijk gezeten moeten hebben,’ vroeg
ik hem bij mijn recente bezoek. ‘Dat kon niet,’ antwoordde hij, ‘omdat je rekening
met de bewoners moet houden en kruisvensters geven nu eenmaal te weinig licht en
uitzicht.’
‘Maar waarom liet u die negentiende-eeuwse vensters dan niet gewoon zitten?’
Op zijn gezicht verscheen een blik waaruit een mengeling van ongeloof en medelijden
sprak. ‘Nou ja,’ repliceerde hij, ‘als u zo begint... zoiets kunt u toch niet menen ...
laten we wel serieus blijven.’
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In Zeist kreeg hij van de directeur, L. van Nispen, te horen dat die roeden toch echt
niet konden en dat hij maar iets anders moest verzinnen. Uiteindelijk is dan gekozen
voor Empire vensters. Niemand is, geloof ik, blij met deze oplossing. De heer Baart
de la Faille begrijpt nog steeds niet waarom ze in Zeist ineens zo moeilijk gingen
doen over een praktijk die hij al decennia lang had gevolgd. ‘Kijk,’ zei hij en keek
mij streng aan, ‘de huidige generatie bezit geen stijlkennis meer en zonder dergelijke
kennis is elke restauratie tot mislukken gedoemd.’ Zelf ging hij vaak naar Frankrijk,
naar onder meer het paleis van Versailles, om te tekenen, niet om het getekende in
Nederland te laten uitvoeren, maar om het classicisme te leren begrijpen. Zo heeft
hij zijn stijlkennis verkregen en die kwam hem goed van pas bij de herbouw van het
in 1943 verbrande Huis de Voorst in Gorssel. De herbouw werd onder zijn leiding
tussen 1957 en 1960 uitgevoerd.
Naar zijn mening gaat het bij restauraties, althans zo begreep ik, vooral om het
herstel van de architectonische waardigheid. Bij een goed restauratieplan hoort ‘altijd
het maken van een keuze tussen de waardevolle elementen en die welke alleen het
beeld verstoren’. Alleen bouwhistorisch onderzoek is volgens hem niet voldoende.
Het moet ‘gepaard gaan met kennis van de bouwvormen, met kunde - dus
bekwaamheid - in de restauratietechniek en met intuïtie voor het specifieke karakter
van het object.’ Hij eindigde met een opmerking die in de annalen van de vaderlandse
monumentenzorg niet mag ontbreken, omdat ze niet alleen vrij nauwkeurig omschrijft
in welk opzicht de opvattingen in de laatste decennia zijn veranderd, maar ook wat
er de oorzaak van is: ‘Naar mijn overtuiging dreigt thans onder een te machtige druk
van cerebrale inzichten het volledige beeld van onze historische architectuur te
verschrompelen tot een schim van hetgeen zij werkelijk bedoelt te zijn. Laten wij
ons realiseren, dat het uiteindelijk gaat om de instandhouding van monumenten van
geschiedenis én kunst.’
Het woordje én is hier essentieel. Baart de la Faille ziet een gevaar in de eenzijdige
gerichtheid op de documentaire betekenis van de monumenten. Ze zijn ook
kunstwerken en als je alleen maar let op historische technieken, mis je hun artistieke
dimensie. De monumentenzorg is, zo begrijp ik zijn klacht, verwetenschappelijkt
met alle negatieve gevolgen van dien, zoals de historisering van klassieke
architectonische ontwerpdisciplines, de acceptatie van geschonden architectuur als
volwaardig monument en de neiging aan de bouwsubstantie een groter belang toe te
kennen dan aan de formele aspecten van de historische bouwkunst.
Toen we - onvermijdelijk - over Het Loo kwamen te spreken en hij me had
verzekerd dat het paleis door ongelukkige verbouwingen in de negentiende en
twintigste eeuw ernstig was verminkt, moest hij na enige aandrang mijnerzijds toch
wel toegeven dat er destijds mogelijk te weinig belang was gehecht aan de
gebruiksgeschiedenis van dit paleis. Eens werden we het niet (dat was ook niet de
bedoeling), maar wat me toch wel trof was het voor mij totaal nieuwe feit dat hij met
de directie van de dienst over die vensters van het Wed in Utrecht had gesproken
zonder dat degene die het betreffende advies had gemaakt daarbij aanwezig mocht
zijn. ‘Nee, dat alles werd door de directie zorgvuldig afgeschermd,’ zei Baart de la
Faille. Zo zaten wij daar, achttien jaar na het gebeurde, even sprakeloos tegenover
elkaar met de vraag wat de directie destijds heeft bezield om een inhoudelijk geschil
te begraven onder een bestuurlijke beslissing, met als resultaat een halfslachtig
compromis. Waarom werd een open discussie vermeden?
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Zo ging het vaak. Het was, denk ik nu, de nasleep van een bestuursopvatting die
kort daarna onhoudbaar zou worden. Als ambtenaren worden afgeschermd, waardoor
ze de consequenties van hun adviezen niet kennen, dan is het gevaar niet denkbeeldig
dat de bureaucratie aan intellectuele zelfvoldaanheid gaat lijden en het contact met
de buitenwereld geformaliseerd en dus gedood wordt.
In welke problemen de dienst kon komen als geprobeerd werd het reconstrueren wat
in te dammen, herinnert de voormalige directeur van de Amsterdamse Maatschappij
tot Stadsherstel, J.M. Hengeveld, zich nog goed. De dienst had - het moet omstreeks
1974 zijn geweest - bezwaren tegen het restauratieplan voor het huis De Gouden
Reaal, Zandhoek 14. De architect, IJ. Kok, had een reconstructie getekend, waarin
voor de negentiende-eeuwse pui en de topgevel uit het begin van deze eeuw geen
plaats meer was. Het huis zelf was nog grotendeels zeventiende-eeuws. De dienst
wilde de bestaande gevel niet opofferen aan nieuwbouw in oude stijl. Partijen
volhardden in hun standpunten en schreven elkaar boze brieven. Niets hielp en ten
einde raad greep het departement in. De directeur-generaal, R. Hotke, koos voor het
compromis: geen complete reconstructie en behoud van de negentiende-eeuwse pui.
Later, zo voegde Hengeveld eraan toe, zijn de verhoudingen met de toenmalige
directeur van de dienst, Jan Jessurun, weer genormaliseerd en zelfs hartelijk geworden.
Maar goed, die gevel met negentiende-eeuwse pui, achttiende-eeuwse vensters op
de verdieping en tuitgevel uit omstreeks 1900 is overeenkomstig het departementaal
compromis gerestaureerd. Tot mijn verbazing zag ik onlangs dat de tuitgevel
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5 Zandhoek 14 in Amsterdam voor de restauratie. Foto Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg
Amsterdam, circa 1950.

enige tijd geleden is veranderd in een trapgevel. Was deze gevel in machinale baksteen
het ambtelijke gevecht eigenlijk wel waard? Het is maar een vraag. Dat was overigens
niet het enige probleem bij deze restauratie. Er waren ook nog oude bewoners die
niet weg wilden. Een buurtcomité werd ingeschakeld om tegen de dreigende uitzetting
te protesteren, maar ook dat hielp niet. De directeur van Stadsherstel schijnt bij die
gelegenheid gezegd te hebben dat hij ‘geen bewoners opgedrongen wil krijgen en
hij zelf blijft beoordelen wie erin komt’.20. In de jaren zeventig speelden dit soort
kwesties meer dan tegenwoordig. De minder welgestelde bewoners van vervallen
monumenten waren niet in staat om de huren te betalen die gerestaureerde huizen
moesten opbrengen en Stadsherstel zag zichzelf niet als sociale instelling. De redactie
van Wonen TA/BK sprak er schande van. Een van de redacteuren, Geert Bekaert, zag
destijds maar één oplossing: de vorming van een ‘klassenloze maatschappij die niet
enkel op welvaartsvermeerdering is gericht en op de bevestiging van de eraan ten
grondslag liggende machtsconcentratie, maar op de deelname van allen in het bepalen
van een eigen
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6 Zandhoek 14 in Amsterdam na de restauratie. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1997.

levenswijze en dus ook een eigen milieu.’ De welvaartsvermeerdering waar Geert
Bekaert zo tegen was, is er gelukkig toch gekomen, zij het te laat voor de bejaarde
bewoners van Zandhoek 14.
Een soortgelijke controverse deed zich enige jaren later voor bij de restauratie van
het huis Noard 5 in Workum. C.A. van Swigchem herinnerde mij aan dit geval en
raadde me aan hierover navraag te doen bij de vroegere directeur van de Vereniging
Hendrick de Keyser, W. Raue. Wat was het geval? De dienst stond in 1979 op het
standpunt dat de negentiende-eeuwse koetsdeuren in de pilastergevel uit 1663 ‘een
dermate waardevol gegeven’ waren dat geen goedkeuring kon worden gegeven aan
de reconstructie van de pui. Raue begreep dat de dienst een nieuwe koers wilde
volgen en meer aandacht vroeg voor het behoud van met name negentiende-eeuwse
toevoegingen aan de monumenten, maar in dit geval had hij de indruk dat de dienst
wat overdreef. Het gemeentebestuur van Workum kwam Hendrick de Keyser te hulp
met een brief aan staatssecretaris G.C. Wallis de Vries. Hierin stelden burgemeester
en wethouders dat ze wel begrip hadden voor de stelling dat een
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7 Noard 5 in Workum voor de restauratie. Foto RDMZ, G.J. Dukker, 1964.

gebouw ‘zijn levensverhaal’ moet kunnen blijven vertellen, maar dat die stelling niet
‘tot in 't oneindige’ te handhaven is. In het onderhavige geval vonden zij de
koetsdeuren een evidente ‘verminking’.
Toen Hendrick de Keyser vervolgens beroep instelde bij de Kroon, gaf de dienst
zich gewonnen: de afwijzing kon kennelijk niet voldoende worden onderbouwd. De
dienst, zo blijkt uit het dossier, had liever een moderne pui gehad om geen ‘valse
suggestie’ te wekken en uit een kanttekening van de betrokken rayonarchitect blijkt
een zekere weerzin tegen functieloze mooimakerij. Hij schreef: ‘Terwijl vroeger
hoofdzakelijk uit behoefte, financiële en technische mogelijkheden, mode en
competentiestrijd vele verbouwingen plaatsvonden, vinden thans slechts uit modieuze
overwegingen reconstructies plaats.’ Deze uitspraak is vermoedelijk voortgekomen
uit de romantische gedachte dat de mensen vroeger alleen maar nuttige dingen deden.
In Workum kon Hendrick de Keyser met gemak winnen, maar in Middelburg
moest de vereniging buigen voor stelling 14 uit het proefschrift van C.J.A.C. Peeters.21.
De stelling, in 1969 verdedigd,

8 Noard 5 in Workum na de restauratie. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1991.
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luidde: ‘Wanneer het huis Rotterdamse Kaai 1 (hoek Schuitvlotstraat) te Middelburg
gerestaureerd wordt, behoort het niet voorzien te worden van de trapgevel die het
oorspronkelijk had, maar dient het zijn kroonlijst te behouden ten bate van de
stedebouwkundige samenhang met de aansluitende reeks lijstgevels.’
We kijken er nu niet meer van op, maar in 1969 veroorzaakte de stelling grote
beroering in de anders zo harmonieuze bijeenkomsten van de vereniging. Kon een
lijstgevel wel passen in de definitie van architectuur die Hendrick de Keyser volgde?
Dat was moeilijk, maar uiteindelijk volgde de vereniging de stelling toch op. Bij
wijze van tegenprestatie heeft Peeters zijn visie nader toegelicht in het Jaarverslag
1971 van de vereniging onder de titel Het negentiende-eeuwse woonhuis in het
stadsbeeld.

Pleisterwerk
Een woord van waardering voor gepleisterde lijstgevels uit het derde kwart van de
negentiende eeuw mag tegenwoordig overbodig lijken, maar destijds moet het bijna
onzedelijk hebben geklonken. Voor
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9 Herenmarkt 26 te Amsterdam voor de restauratie. Foto Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg
Amsterdam, 1956.

gevels van na 1870 bestond in de monumentenzorg nog geen enkel respect, schreef
R. Meischke in zijn terugblik op de jaren vijftig en zestig.22. Gevels uit die periode
ervoer men als een inbreuk op het stadsbeeld en waar mogelijk werden ze verwijderd
om er een ouder beeld voor in de plaats te zetten. Een aardige illustratie van deze
beeldenstorm is het huis Herenmarkt 26 in Amsterdam. Dit hoekhuis was in de vorige
eeuw sterk verbouwd en met een verdieping verhoogd. In 1967 is die verbouwing
ongedaan gemaakt en heeft het huis weer zijn oude vorm met trapgevel
teruggekregen.23. Dergelijke transformaties kwamen ook later nog veel voor in
Amsterdam en dat bracht A. de Vries in 1981 op het idee er een klein overzicht van
te publiceren met het doel te laten zien dat het stadsbeeld tegenwoordig
achttiende-eeuwser is dan het voor de Tweede Wereldoorlog was. Een absurde
ontwikkeling eigenlijk, maar zijn kritische opmerkingen werden hem niet in dank
afgenomen.24.
‘Als ik terugdenk,’ vertelt Aart de Vries, ‘aan die polemiek en ook aan latere
discussies waaraan de dienst deelnam, besef ik pas hoe groot onze verschillen van
opvatting waren, bijna onoverbrugbaar.
Eigenlijk is die discussie nooit beslecht en ik geloof niet dat de standpunten veel
zijn veranderd.’

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

10 Herenmarkt 26 te Amsterdam na de restauratie. Foto Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg
Amsterdam, 1968.

Die weerzin jegens negentiende-eeuwse verbouwingen had ook gevolgen voor
het uitwendige pleisterwerk. Ik vroeg collega M. van Hemert waarom hij toestemming
had gegeven voor de verwijdering van de pleisterlaag op de Petruskerk in Woerden.
‘Was je het soms niet eens met onze opvattingen over het belang van
negentiende-eeuwse pleisters?’
‘Dat heeft er niets mee te maken,’ antwoordde hij direct, ‘waar het toen, in 1980,
om ging was dat de opdrachtgever en de architect, T. van Hoogevest, de pleister niet
opnieuw wilden aanbrengen - je moet begrijpen dat de pleister er om technische
redenen toch grotendeels afgebikt moest worden - en aan de andere kant had ik het
advies van de kunsthistorici om de pleister te herstellen.’ De oplossing voor dit
conflict tussen partijen zag hij in een voorstel om ‘schoonwerk’ te accepteren als er
meer dan tachtig procent gaaf metselwerk onder de pleister vandaan zou komen.
Toen dat het geval bleek te zijn, werd dus besloten om het opnieuw pleisteren
achterwege te laten. ‘Nieuwe pleister heeft als moderne toevoeging minder historische
waarde dan het authentieke metselwerk en bij het aanbrengen van een nieuwe
pleisterlaag zou het authentieke metselwerk worden beschadigd. Bovendien zijn er
nauwelijks gepleisterde gebouwen in de directe omgeving van de
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Petruskerk, zodat haar bakstenen gevels nu minder uit de toon vallen dan toen ze
nog wit waren.’
Ik dacht zijn redenering te kunnen volgen, maar overtuigd was ik niet. Want naast
het behoud van authentiek materiaal is toch ook het behoud van het beeld van de
kerk zelf van enig belang. Een witte kerk die ineens rood wordt, dat leek mij toch
geen ondergeschikte kwestie.
‘Ik geloof dat je nog steeds niet begrijpt waar het in deze kwestie om ging,’ zo
viel Van Hemert me in de rede, ‘mijn opdracht was een beslissing tussen verschillende
belangen te nemen en de manier waarop ik die belangen onderling heb afgewogen
is volkomen rationeel geweest - je moet het zien als een bestuurlijke beslissing, geen
beslissing op grond van een of andere esthetische mening.’ Hier sprak de onpartijdige
overheidsdienaar, maar ik bleef moeite houden met het betrekkelijk geringe gewicht
dat hij aan de pleisterlaag had gegeven. Er was, denk ik, veel te zeggen voor het
behoud van het witte beeld van het kerkgebouw. Dit laatste was volgens mij hier
meer waard dan het behoud van de gave huid van het bakstenen metselwerk. Is
authentiek metselwerk altijd heilig, zelfs als het alleen maar drager is van een
afwerkingslaag?

Nieuwe opgaven
Als een simpele pleisterlaag in Woerden al zulke diepgaande verschillen van inzicht
kan blootleggen, dan kan men zich voorstellen hoe het toegaat bij discussies over de
restauratie van veel gecompliceerdere architectuur, zoals die van het Nieuwe Bouwen.
Ik sprak hierover met F.W. van Voorden, die in 1972 bij de dienst is gekomen en
sinds 1987 tevens hoogleraar in de restauratie is aan de Technische Universiteit van
Delft.
Hij stelde dat de restauratiewereld de laatste jaren compleet is veranderd. De
restauratieprojecten in de historische binnensteden zijn marginaal geworden.
De grote projecten bevinden zich daarbuiten, in de negentiende-eeuwse schillen
rond de oude centra en nog verder weg: ‘denk maar aan het Drinkwaterleidingterrein
in Rotterdam, een complex uit 1874 met de uitbundige watertoren van C.B. van der
Tak en met een ketelhuis, machinegebouw, laboratorium, pompstation en
filtergebouwen van architect A. van der Steur.’ Het hele complex is nu verbouwd
tot een complete woonwijk met kantoren, ateliers en zelfs een concertzaal. Andere
voorbeelden zijn de recente renovatie van de Parklaanflat van W. van Tijen uit 1932
of de talloze restauraties van technische architectuur, bijvoorbeeld de Oude Sluis in
Vreeswijk, die tussen 1978 en 1981 werd opgeknapt. ‘En,’ zei Van Voorden, ‘wat
denk je van de rehabilitaties van volkswoningbouwcomplexen? Bij dergelijke
restauraties spelen de oude ambachten van de traditionele monumentenzorg geen
enkele rol meer.’
Er wordt meer dan ooit gerestaureerd, alleen gaat het nu om architectuur uit de tweede
helft van de vorige eeuw en uit de eerste helft van de twintigste eeuw. Het gaat nu
niet meer om restauraties die in Heemschut staan, maar in Renovatie en Onderhoud.
Dat zijn twee aparte werelden. Bij de instandhouding van fabrieken, kazernes,
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stationsgebouwen, stoomgemalen, sluizen en dergelijke bouwwerken, worden volgens
Frits van Voorden ook andere eisen aan architecten gesteld. Er moeten vaak geweldige
ingrepen worden gedaan om zulke gebouwen een nieuwe functie te geven en dat kun
je niet doen als je alleen iets weet van oude ambachten. Zo was de transformatie van
de Oranje Nassaukazerne in Amsterdam, een enorm groot gebouw uit 1814, tot
woongebouw in de eerste plaats een architectonische opgave. De omvorming van
een somber bouwwerk tot aantrekkelijke woningen, daar ging het om. De dienst heeft
die specifieke kennis niet, architect Joop van Stigt wel. De dienst hielp hem in 1992
overigens wel met een slordige zes miljoen gulden.25.
Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven van gebouwen uit de periode 1850-1940
die door geslaagde architectonische ingrepen een nieuwe functie konden krijgen.
Het woord restaureren is in dit soort gevallen minder van toepassing dan verbouwen.
Toch danken die gebouwen hun voortbestaan aan de - meestal zeer ingrijpende verbouwingen.
Kees Peeters vatte de verschuivingen in de monumentenzorg in 1991 als volgt
samen: ‘Door de toenemende uitrusting van monumenten voor totaal andere taken
dan de oorspronkelijke, is het wezen van de monumentenzorg en de restauratiepraktijk
fundamenteel veranderd, of, zo men wil, aangetast, waartoe men bij de inventiviteit
van toonaangevende architecten, ook bekend om hun resultaten in de nieuwbouw,
te rade gaat.’26.

‘Tratteggio’ in de architectuur
‘Het heeft misschien niets met ons onderwerp te maken’, zei C.J. Bardet plotseling
terwijl hij een recent nummer van het tijdschrift Heemschut opensloeg en me een
foto toonde van een modernistisch bouwsel aan het Rietveld in Delft, ‘maar zie je
dat? Als het die kant uitgaat met de monumentenzorg, dan weet ik het niet meer. Dat
is toch een wanverhouding, dat moderne huis van architectenbureau Cepezed tussen
die oude huisjes? Daarmee zeg ik niets ten nadele van het moderne ontwerp op
zichzelf, ik beweer alleen dat je op die manier het historische
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11 Rietveld 62 in Delft, woonhuis naar ontwerp van architectenbureau Cepezed. Foto RDMZ, G.J.
Dukker, 1997.

stadsbeeld vernielt.’ In Heemschut van oktober 1996 wordt uit de mond van Wiek
Röling opgetekend dat hij het moderne huis aan het Rietveld ‘rustig’ vindt en
‘plezierig en goed van schaal en maat’. Hij vertelt er ook bij dat hij dit ontwerp
onlangs had laten beoordelen door een gehoor van monumentenliefhebbers en die
hadden in meerderheid verklaard ‘dat dit heel goed kon’.
Hoe heeft de dienst dit kunnen goedkeuren? ‘De dienst adviseerde in dit geval
positief aan de gemeente,’ antwoordde de betrokken consulent D.J. de Jong
desgevraagd. Tegen deze nieuwbouw had hij geen bezwaar, want er was ter plekke
een gat in de bebouwing en een modern ontwerp was hier volgens hem beter op zijn
plaats dan een namaak-oud huis. Wat hem wel stoorde was het linker buurhuis, omdat
het een slechte kopie is van wat er stond. Dit buurhuis, een beschermd monument,
is door te laat ingrijpen van de eigenaar op een zeker ogenblik ingestort en daarna
herbouwd. De kopie is vervolgens verwijderd uit het register van beschermde
monumenten. ‘Monumentenzorg is er niet om het namaken van verdwenen
monumenten te bevorderen,’ aldus De Jong.
Over deze kwestie wordt dus verschillend gedacht en daarom vroeg ik de mening
van architect A. Peetoom. Hij is expert op dit gebied, want hij is tussen 1964 en 1977
betrokken geweest bij de restauratie van Heusden en heeft er ongeveer dertig
namaak-oude huizen gebouwd.
‘Hoe kijkje nu terug op dat soort historiserende invullingen,’ vroeg ik hem onlangs.
‘Ja, er is nogal wat kritiek gekomen op die invullingen,’ antwoordde hij. Hij noemde
in dit verband Walter Kramer, districtshoofd bij de dienst tussen 1966 en 1976, die
hem destijds had toegevoegd dat het er allemaal wel erg ‘heemschutterig’ uitzag. ‘Ik
weet niet of ik het weer zo zou doen,’ zei Peetoom, ‘maar in die tijd zag ik het
eigenlijk als een stedebouwkundige vorm van tratteggio: de onopvallende heling
van het stedelijk weefsel. Bij het restaureren van schilderijen is de toepassing van
tratteggio algemeen gebruik en waarom dan niet in een historisch stadslichaam
waarvan je het beeld niet wilt verstoren met moderne creaties?’
Ik zag hem twijfelen aan de juistheid van zijn stelling: ‘in de tijd van Jan Stapper,
die mijn ontwerpen namens de dienst heeft goedgekeurd, waren dergelijke invullingen
niet zo vreemd. Pas later is er kritiek gekomen, vooral uit de hoek van modernistische
architecten en kunsthistorici.’
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J. Stapper was destijds aangesteld om stedebouwkundige kwaliteitskaarten te
maken en om te begrijpen welke criteria daarbij golden, moet men weten dat op de
kaart van Utrecht de schouwburg van W.M. Dudok als een ‘storend’ element was
aangetekend.27. Dit gebouw is, zoals bekend, later rijksmonument geworden.
Bovenaan de lijst van kritische reacties op de restauratie van Heusden staat nog
steeds Antwoorden op de leegten van de kunsthistoricus Rob Dettingmeijer uit 1976.28.
Hierin staat het volgende citaat van Peetoom: ‘Ik weet wel zeker dat een
kunsthistoricus de griezels krijgt van wat ik allemaal in Heusden uithaal. Ik bouw
echter niet voor kunsthistorici maar voor bewoners.’
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De stedebouwkundige Niek de Boer, voormalig lid van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, moest ook niets hebben van wat Peetoom ‘tratteggio in de
stedebouw’ noemde. Hij verklaarde in 1980: ‘Tot het wezen van de stad behoort de
aanpassing aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het willen bewaren van stukken
stad is a-historisch en het bewaren van alleen uiterlijkheden is ronduit bizar.’29. Als
voorbeeld noemde hij de neogotische Willemskerk uit 1845 in Den Haag. Dit gebouw
werd in de jaren zeventig tot kantoor verbouwd en daarbij is eigenlijk alleen de gevel
bewaard gebleven: een ‘stedebouwkundig kamerscherm’ hoonde Niek de Boer. Hij
haat schijnvertoningen. Tegenwoordig moet alles blijven staan, aldus De Boer, zelfs
huizen van minder allooi: ‘Je slaat het plaatselijk dagblad open en je ziet, dat drie
panden aan het Lange Voorhout eventueel gesloopt zullen worden. Heel goed, denk
je, het Lange Voorhout is prachtig; de betreffende winkels bevinden zich in de zwakste
wand, en zelfs daar misstaan ze. Een beetje architect brengt hier met eigentijdse
middelen een grote verbetering tot stand. Maar nee, je zit fout: de panden worden
bedreigd en de directeur van Stadsherstel kaart het aan bij de gemeenteraad; de
redactie geeft een zorgelijk commentaar: het gaat om een uiterst kwetsbaar stadsbeeld.
Dat het daar juist ernstig gekwetst is ontgaat de redactie.’
Frits van Voorden heeft ook kritiek op Heusden, maar formuleert die anders, wat
abstracter: ‘De fout in Heusden was dat de vogelvluchtkaart van Joan Blaeu als
stedenbouwkundig ontwerp is genomen. Op die manier is de ontwerpfase omzeild,
overgeslagen, en dat is eigenlijk fundamenteel fout in de stedenbouw. De ontwerper
moet ook nadenken over de maatschappelijke aspecten van zijn opdracht, in het
bijzonder de tegenwoordige en toekomstige functies in het plangebied. Door de
gevolgde werkwijze werd de economische uitvoerbaarheid totaal vergeten en ontstond
een tekort van meer dan tien miljoen gulden op de gemeentelijke begroting.’
Als ik hem goed begrijp, is het resultaat van deze aanpak geweest dat er een
historisch plaatjesboek in steen ontstond, een stad met een beperkte gelaagdheid in
de tijd, een stad in een vitrine.
Frits van Voorden vindt in dit opzicht de stadsvernieuwing in de jaren zeventig
een zegen: ‘Toen werd er in het restauratie-ontwerp voor het eerst rekening gehouden
met de werkelijkheid van het stedelijk leven, inclusief de culturele aspecten van
kwetsbare functies en achterstandsgebieden. Deze van werkelijkheidszin getuigende
manier van rehabiliteren vormde een breuk met de methode van de op
ambachtelijkheid gefixeerde restaurerende instellingen. En die breuk heeft een
positieve invloed gehad op het denken in de monumentenzorg.’

Moderne meerwaarde
De opvatting dat nieuwbouw beter is dan namaakoud, gaat terug op het gedachtengoed
van onder anderen Jan Kalf uit het begin van deze eeuw. Deze opvatting kreeg na
de Tweede Wereldoorlog een nieuwe impuls, toen de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg de minister adviseerde ‘om bij de herbouw van torenbekroningen
die door oorlogsgeweld of een andere calamiteit zijn vernield, de eigenaar te willen
berichten, dat een prijsvraag voor een moderne bekroning wenselijk is.’ De
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torenbekroning van de Sint Willibrordusbasiliek van Hulst (1958), een ontwerp van
J. Brouwer, is waarschijnlijk het bekendste voorbeeld van wat de Rijkscommissie
wilde bevorderen.30.
R. Meischke vond dit streven onzinnig en heeft er, zoals gezegd, een einde aan
gemaakt toen hij in 1958 als directeur restauratiezaken bij de dienst kwam. In zijn
historisch overzicht van de monumentenzorg tussen 1911 en 1961, opgenomen in
de bundel Strijd om Schoonheid uit 1961, schreef Meischke: ‘Er wordt thans sterk
de nadruk gelegd op het contrast tussen oud en nieuw. Soms kan een dergelijke
contrastwerking zeer boeiend zijn. In vele gevallen echter, vooral als het gaat om
het invoegen van nieuwe gebouwen in gave stads- en dorpsbeelden, kan het zeer
gevaarlijk zijn.’ ‘Wij durven,’ zo ging Meischke verder, ‘niet zo gemakkelijk te
kopiëren als in Oost-Europa en als er bij ons werd gereconstrueerd, dan ging het
vaak “met een slecht geweten”, beïnvloed als men was door de negatieve oordelen
van “de vorige periode”,’ de tijd van Jan Kalf dus.31.
Meischke waarschuwde de monumentenzorg voor het gevaar dat ‘een onbeperkte
voortzetting van deze leer der contrasten in het oude stadsbeeld tot een volledige
ondergang van de oude architectuur’ zou kunnen leiden. Volgens sommigen heeft
de geschiedenis van de laatste dertig jaar hem gelijk gegeven. De Neudeflat in Utrecht,
die hij in 1961 een blunder van het gemeentebestuur noemde, is na dertig jaar nog
steeds een anomalie in de middeleeuwse stad.
‘Wat een onzin debiteer je nu toch allemaal’, viel J.P. Staal me in de rede, toen ik
min of meer te berde bracht wat R. Meischke al in 1961 had geschreven, ‘je kunt de
geschiedenis niet stilzetten en het is gewoon achterlijk om de monumenten te willen
bevriezen.’
Op zoveel tegenstand had ik niet gerekend van iemand die ik eigenlijk had
ingedeeld bij de behoudende vleugel binnen de monumentenzorg. J.P. Staal
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12 Overkapping van de eerste binnenplaats van Het Prinsenhof in Delft. Foto RDMZ, G.J. Dukker,
1997.

was in 1962 bij de dienst gekomen en heeft er tot 1992 gewerkt, voornamelijk in
Zeeland.
Ik vroeg hem wat hij vond van de renovatie van het interieur van de Sint
Servaaskerk in Maastricht, in de overtuiging dat ik hem schaakmat had gezet. ‘Prima,
niets op tegen,’ klonk het beslist. ‘Dus jij zou er ook geen bezwaar tegen hebben als
ze een etage op de Utrechtse Domtoren zouden willen zetten,’ probeerde ik in een
laatste poging nog te redden wat er te redden viel. ‘Als maatschappelijke
ontwikkelingen ertoe leiden dat er behoefte aan een extra etage is, dan vind ik dat
de monumentenzorg dat moet accepteren, maar dan wel onder bepaalde condities en
randvoorwaarden die de historische waarden van het monument recht doen.’
Het voorbeeld van de Domtoren sloeg nergens op, maar de meningen lagen nu
wel open en bloot op tafel. J.P. Staal staat in de traditie van modernisten als Jan Kalf,
H.P. Berlage, J.J.P. Oud en Niek de Boer.
In de geruchtmakende zaak over de glazen afdekking van de eerste binnenplaats
van Het Prinsenhof in Delft, staat J.P. Staal lijnrecht tegenover zijn vroegere collega
D.J. de Jong.
‘Deze overkapping is er zeer tegen mijn zin gekomen,’ zei De Jong me, ‘en het is
ook nuttig om te vermelden dat de monumentencommissie van Delft in haar geheel
is opgestapt uit protest tegen het feit dat het gemeentebestuur het bouwplan had
goedgekeurd.’
De Jong werd in zijn mening gesteund door zijn collega Michiel Verweij, maar
andere collega's, onder wie Willem de Wit en Tjalling Visser, waren, evenals J.P.
Staal, voorstanders van die overkapping van architect Mick Eekhout.32. Zij vonden
de moderne toevoeging een bijdrage aan de betekenis van het monument en spraken
in dat verband, zo zei Michiel Verweij me, over moderne meerwaarde. Het vervelende
aan de zaak was dat de overkapping eigenlijk niet meer nodig was. Ze was bedoeld
voor de jaarlijkse Kunst- en Antiekbeurs, maar die bleek inmiddels te zijn verplaatst.
Wie zei daar iets over maatschappelijke ontwikkelingen?
Achter de vredig ogende roederamen van het Broederplein heerst minder
eenstemmigheid dan de argeloze voorbijganger zou kunnen denken. Die term moderne
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meerwaarde verraadt een verlangen om iets aan het bestaande te kunnen toevoegen
dat minstens even mooi is als het oude of liefst nog mooier. Architecten spreken in
dat verband graag over ‘een dialoog met het oude’. Zoiets is uitzonderlijk moeilijk,
maar ik heb de indruk dat juist Nederlandse architecten daar erg goed in zijn, zoals
Hubert Jan Henket, Wytze Patijn en Wim Quist.
Het is evident dat sommige monumenten alleen kunnen voortbestaan als ze voor
nieuwe bestemmingen worden verbouwd of aangepast aan nieuwe vormen van
gebruik, zoals de woningen van De Kiefhoek in Rotterdam van J.J.P. Oud uit 1929
of de atelier-

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

211
woningen in de Amsterdamse Zomerdijkstraat van Architectenbureau Zanstra, Giesen
en Sijmons uit 1934. Ik geef Bertus Mulder, de restauratie-architect van deze
atelierwoningen, dan ook gelijk als hij klaagt over ‘een rigide kunsthistorische
benadering’, volgens welke zonder meer alles bewaard moet blijven. Je kunt nieuwe
bewoners niet opzadelen met een keukentje uit 1934 en je repareert de gasverlichting
ook niet.33.
Er zijn dus monumenten met en zonder moderne meerwaarde. Kun je ook spreken
van historiserende meerwaarde? Is de toevoeging van namaak-oude architectuur zo
te noemen? Ik vroeg iets dergelijks aan de inmiddels tweeënnegentigjarige J.A.C.
Tillema in Leiden. Hij is tussen 1969 en 1974 lid geweest van de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg en publiceerde in 1975 zijn Schetsen uit de geschiedenis
van de Monumentenzorg in Nederland. Ik lichtte mijn vraag toe door te verwijzen
naar de moderne universiteitsgebouwen aan de Witte Singel in Leiden. Die gebouwen
kent hij goed, ze staan vlak bij zijn woonhuis. We waren het er snel over eens dat
die sombere en zware betonstructuren niet erg goed passen bij de wat statige en
burgerlijke negentiende-eeuwse woonhuizen aan deze singelgracht.
‘Stelt u zich eens voor,’ vroeg ik, ‘dat die moderne gebouwen zouden worden
afgebroken en dat u een herbouwplan met namaak-negentiende-eeuwse huizen zou
moeten beoordelen, wat zou u daarvan vinden?’ Tillema, die tussen 1946 en 1969
directeur was van Openbare Werken in Rotterdam, kon zich de vraag wel voorstellen
en antwoordde tot mijn verbazing dat hij geen enkele moeite zou hebben met dat
plan: ‘Ik zou het goedkeuren, tenminste als die nieuwbouw past in het karakter van
de omgeving, want dat vind ik essentieel, de omgeving, de context.’ Dat het imitatie
betreft, vindt hij minder erg: eerlijkheid in de architectuur acht hij onzinnig en
eigenlijk ook ‘verwerpelijk’.
Dezelfde ruimhartige opvatting trof ik ook aan bij C.A. van Swigchem. Zijn
ervaring in de monumentenzorg en later aan de universiteit heeft hem behoedzaam
gemaakt jegens dogma's.
‘Er zijn gevallen denkbaar waarbij historiserende architectuur de beste oplossing
is,’ zei hij op een gegeven moment zonder daar ingewikkeld over te doen. Dat zijn
dan noodoplossingen, zoals de historiserende huisjes in de Singelstraat te Middelburg:
‘je doet het voor het goede doel, dat wil zeggen voor de eenheid van het beeld.’ ‘En
bij restauraties kun je er in theorie wel mooie uitgangspunten op na houden,’ zo ging
hij verder, ‘maar als een eigenaar nu jaren heeft gespaard om een verdwenen top
terug te brengen, zoals bij het huis De Dolfijn in Amsterdam het geval was, en die
eigenaar in de overtuiging leeft dat hij een bijdrage aan het stadsschoon levert door
die top te reconstrueren, dan kun je niet meer zo gemakkelijk zeggen: “meneer u
mag dat niet doen want daar denken wij in Zeist anders over”.’
Van Swigchem doelde op het dubbelhuis Singel 140-142, een ontwerp van Hendrick
de Keyser, waarvan de rechter halsgevel in de vorige eeuw door een, overigens
prachtige kroonlijst was vervangen.
Een aardig meningsverschil zat er voor mij niet in tijdens ons gesprek. Van
Swigchem is daar veel te diplomatiek voor. Hij kent het klappen van de zweep maar
al te goed.
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Humor is ook een goede remedie tegen de dreiging van oever- en uitzichtloze
discussies over wat wel en niet mag bij restaureren. C.L. Temminck Groll is een
meester in de relativering van dit soort discussies. Hij is wars van de valse toon van
gelijkhebberige discussies en de overdreven zwaarwichtigheden van de serieuzen in
ons vakgebied die graag op elke slak zout leggen. En er valt natuurlijk soms ook veel
te lachen. Neem bijvoorbeeld het Jan van Riebeekhuis in Culemborg, Achterstraat
28, dat door C.W. Royaards is gerestaureerd. Deze flamboyante figuur, zoon van
een beroemd toneelspeler, van wie hij natuurlijk een voorkeur voor de schone schijn
heeft geërfd, ontwierp nooit toiletten, vertelde Coen Temminck Groll. Die bestonden
vroeger niet en dus ontwierp hij ze niet. Zijn voorkeur ging uit naar een houten pleetje
in de tuin, zoals hij dat ook al in Buren had laten optrekken bij het gebouw van
Openbare Werken. Het talent van Royaards om een historische sfeer op te roepen
was ongelofelijk en daarom kreeg hij vaak van de dienst meer gedaan dan een ander.
Zo heeft hij op grond van de aanwezigheid van één originele console aan de
Bourgondische toren van het kasteel in Wijk bij Duurstede, de gehele omgang kunnen
reconstrueren.
M. van Hemert heeft in de jaren zestig bij Royaards gewerkt, als opzichter bij de
restauratie van het stadhuis van Haarlem. ‘We moesten de graten van de bakstenen
gewelven met de hand laten hakken,’ vertelde Van Hemert, ‘want de architect had
een verering voor ambachtelijk werk, maar dat deden we niet, we lieten ze gewoon
zagen en bewerkten ze daarna nog met de kaphamer.’
De manier waarop Royaards restaureerde grensde volgens Van Hemert aan
geschiedvervalsing. Hij liet bijvoorbeeld eerst een gevel tot op de grond toe afbreken
om die daarna precies zo op te bouwen, inclusief verzakkingen. ‘Ik ben niet tegen
reconstructies, maar laat dan ook zien dat het nieuwbouw is in zeventiende-eeuwse
vormen. Wees tenminste eerlijk.’ Met deze ferme aanmoediging eindigde ons gesprek.
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Ten slotte
Er is tijdens de gesprekken die ik voor dit artikel heb gevoerd, veel gezegd dat ik
helaas niet kon overnemen, maar wat wel werd opgetekend is geautoriseerd. De lezer
zal begrijpen dat het samenvatten van vijftig jaar restaureren en verbouwen in enkele
pagina's zo zijn beperkingen heeft. Een conclusie ontbreekt. Die is niet vergeten,
maar bewust achterwege gelaten.
Het is ook jammer dat ik niet meer heb kunnen discussieren met de volgende
vooraanstaande restauratie-architecten uit de besproken periode: A. Baart uit
Leeuwarden, P.H.N. Briët uit Utrecht, J.G. Deur uit Nijmegen, C.G. Geenen uit
Eindhoven, P. Offringa senior uit Groningen, A.J. van der Steur uit Amsterdam, D.
Verheus uit Amsterdam, P.L. de Vrieze uit Groningen, E.H. Weber uit Amsterdam
en J. de Wilde uit Breda. Zij leven niet meer. Hun namen heb ik kunnen terugvinden.
Van hun restauratiewerk bestaat geen overzicht. Dat valt met enige moeite nog wel
samen te stellen, maar wat zo moeilijk is te achterhalen, dat zijn hun opvattingen,
hun voorstellingen en idealen. En schrijven deden de meesten niet of met tegenzin.
Zijn historici toch nog ergens goed voor.
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Rob Apell
Lastdragers en lustdragers
De dagelijkse praktijk van de ‘buitendienst’ bij de RDMZ
Opwindende tijden waren het, de jaren zestig en zeventig. Rob Apell geeft
hier een persoonlijke visie op de dagelijkse praktijk van de ‘buitendienst’,
waarvan hij deel uitmaakte. Hij vertelt over de rol van de rayonarchitect
en over de invloed die deze functionaris had op de onder zijn toezicht
uitgevoerde restauraties. Het is geen objectieve geschiedschrijving, maar
een persoonlijk gekleurde schets van een bewogen episode in de
ontwikkeling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
In Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland, het
monumentale boek van J.A.C. Tillema uit 1975, wordt een hoofdstukje gewijd aan
de ‘lastdragers’, degenen die het monumentenbeleid moeten vorm geven, de
medewerkers van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Een citaat:
‘Wat wordt van die rijksambtenaren al niet verwacht! Men eist, en terecht, volledig
bouwkundig-technische kennis, daarnaast voldoende kunsthistorische kennis terwille
van de behandeling van de zozeer uiteen lopende details. Zij moeten tegenspelers
zijn van zodanig formaat, dat zij namens de overheidsinstantie, de Rijksdienst - ook
vaak namens de Monumentenraad - de particuliere restauratie-architecten, voor
zoveel nodig, in het goede spoor kunnen houden; men laat hen besprekingen voeren
met zeker niet altijd gewillige gemeente- of kerkbesturen, gezwegen nog van moeilijke
burgers. Zij moeten in verband met de beperkte subsidies de altijd wankele
begrotingen (want niemand weet precies van te voren wat 't kosten gaat) nauwgezet
in de gaten houden, zij moeten tact tonen en beleid, hun mannetje staan bij de
verdediging hunner ideeën in de Monumentenraad, initiatieven kunnen nemen en op
het juiste moment terugtreden. Zij zijn overheid, maar dan toch bezielde overheid ja, zoiets bestaat nog in deze wereld. En wanneer dan alles achter de rug is en het
gebouw, “in oude luister herrezen”, met festiviteit en receptie en het trotse gevoel
van de eigenaar de cultuur dan toch maar een dienst bewezen te hebben, wordt
ingewijd, dan is vaak de officiële restauratiearchitect - aan wiens verdiensten uiteraard
niets te kort mag worden gedaan - begrijpelijkerwijs de eerste man, en is hij, die
soms het gehele proces op gang heeft gebracht en, dit eenmaal geschied zijnde, een
ieder tot rede heeft moeten brengen en binnen de rede heeft moeten houden, even
vaak de bescheiden tweede.’1.
Hier wordt aan de rayonarchitect van de Rijksdienst wel een bijzondere en vooral
altruïstische rol toegedicht. Ik wil pogen iets over de positie en het werk van die
functionarissen te vertellen, waarbij de lezer kan beoordelen in hoeverre een en ander
aan het beeld, geschetst door Tillema, beantwoordt. Een en ander is gebaseerd op
mijn eigen ervaringen gedurende bijna twintig jaar.

Rayonarchitect in de provincie Utrecht

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

Mijn eerste kennismaking met de praktijk van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg was in april 1974. Ik was net als nieuwbakken rayonarchitect in
de provincie Utrecht aangesteld. In die tijd was dat nog vrij gemakkelijk; als je in
Delft gestudeerd had, en zeker, zoals in mijn geval, architectuur met specialisatie
‘restauratie’, kon je zo bij de dienst terecht. Het was de tijd van de versterking van
de rol van de overheid op alle gebieden, zo ook op dat van de monumentenzorg. Bij
de dienst was een vacature ontstaan voor een rayonarchitect. Wat die functie precies
inhield wist ik toen nog niet; met de praktijk van het bouwen en het restaureren had
ik nog niet zo veel ervaring opgedaan, dat leerde je in Delft niet.
Wel was ik, met de hele groep ‘restauratie-studenten van het eerste uur’, die in
die tijd de Technische Hogeschool verliet, kritisch ten aanzien van het toen gevoerde
beleid op het gebied van de monumentenzorg, en ik vond het een hele uitdaging daar
iets aan te kunnen doen vanuit een functie bij de RDMZ.
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Want dat die dienst ook de dienst uitmaakte, was voor mij zeker. In onze studietijd
hadden we al regelmatig met medewerkers van de RDMZ contact gehad, bijvoorbeeld
doordat zij waren uitgenodigd voor het geven van een lezing. Bovendien had ik als
student-assistent bij de Werkgroep Restauratie eens een studieproject voorbereid en
begeleid samen met de toen reeds gepensioneerde C.J. van der Veken, die lang
architect was geweest bij de RDMZ. Van hem heb ik veel geleerd over de ‘oude’
dienst.
Mijn vrij theoretische achtergrond stond in schril contrast met de praktijkkennis
van de toenmalige collega's rayonarchitecten, die allemaal in het vak gepokt en
gemazeld waren. Geen wonder, dat die de komst van die academische nieuweling
wat argwanend bekeken, ook al omdat ik niet de enige academische nieuweling was
in die tijd. De collegialiteit won het echter ruimschoots van de argwaan, en ik heb
er dan ook heel prettige collega's aan gekregen.
De provincie Utrecht maakte bij de RDMZ deel uit van het district Zuid-West, met
de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Mijn functie werd, zoals
gezegd, rayonarchitect van de provincie Utrecht. Dat kwam er op neer, dat ik alle
zaken die speelden rond rijksmonumenten in de provincie ter behandeling kreeg. Dat
waren dan vergunningsaanvragen voor bouwplannen, subsidie verzoeken, technische
advisering en soms ook stedenbouwkundige advisering. In beginsel vielen alle
rijksmonumenten in de provincie onder mijn hoede, maar er waren een paar
uitzonderingen. Voor de molens was een aparte afdeling en enkele grote projecten,
zoals de restauratie van de kerken in de stad Utrecht, werden door anderen behandeld.
Verder was er voor het ‘echte’ stedenbouwkundige werk, zoals de voorbereiding van
de bescherming van stads- en dorpsgezichten en de toetsing van bestemmingsplannen,
een stedenbouwkundige, de heer B. Esbach.
Direct na mijn binnenkomst werd ik ingewerkt door collega Van Hemert. Hij nam
mij althans enkele dagen op sleeptouw, waarbij de hele provincie van oost tot west
werd doorkruist. Ik leerde ook hoe ik een advies moest schrijven. Een positief advies
voor een monumentenvergunning (toen op grond van art. 14 van de Monumentenwet)
bestond uit het woord ‘akkoord’ op een groen formulier, het zogenaamde ‘groentje’.
Dat advies ging vervolgens naar de rayonambtenaar, in mijn geval E.R.W. baron van
Boetzelaer, die er een nette beschikking van maakte. De Wet Arob bestond nog niet,
dus een motivatie voor een beslissing hoefde niet gegeven te worden. Toch deden
we dat bij een weigering van een vergunning wel, daar kwam zelfs iets als een
afweging aan te pas.

Geen sprake van kunsthistorisch advies
Bij de vergunningverlening was het dus niet altijd even duidelijk wat de overwegingen
waren. Wim Denslagen gaat elders in dit boek uitvoerig in op de restauratiefilosofie
bij de medewerkers van de dienst. Die werd bij het merendeel van de
restauratieprojecten feitelijk diep in de organisatie bepaald, dat wil zeggen dat de
districtsmedewerkers een grote mate van vrijheid hadden in hun advisering. Een
algemene notie was wel ‘behoud gaat voor vernieuwen’, maar in de praktijk pakte
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dat vaak anders uit, zeker bij de wat kleinere projecten, die niet in de landelijke
belangstelling stonden. Het aantal geheel gereconstrueerde monumenten of onderdelen
daarvan is aanzienlijk. Daarbij moet aangetekend worden, dat de bouwtechnische
staat van de monumenten aanmerkelijk slechter was dan wij nu, zo'n 25 jaar later,
ervaren. Vaak moest je wel, had je geen keus. Zelf ervoer ik dat bij de restauratie
van de Hervormde kerk te Linschoten, een van mijn eerste projecten. In 1974 was
eindelijk geld beschikbaar gekomen voor een eerste fase, de restauratie van het schip.
De werkzaamheden stonden onder leiding van architect L.H.H. van der Kloot
Meijburg jr., toen echter al behoorlijk op leeftijd en uit de school van zijn bekende
vader Herman. Het restauratieplan voorzag in herstel in schoon metselwerk van dit
wit gepleisterde kerkgebouw, reconstructie van de gotische vensters en vervanging
van de verlaagde, gebroken kap door het oorspronkelijke zadeldak. De plannen waren
al goedgekeurd, dus ik stond voor een voldongen feit. Het druiste geheel in tegen
mijn opvattingen over conserverend restaureren, maar alle partijen - kerkvoogdij,
architect en aannemer, de firma Huurman uit Delft - waren het erover eens dat dit
de beste manier was om de kerk te restaureren. Ik geloof niet, dat er een uitspraak
van de Rijkscommissie aan te pas is gekomen. De kerk zou een totale
gedaantewisseling ondergaan met ook voor het dorpsgezicht vergaande gevolgen.
Bij de ontpleistering van de noordgevel, die angstwekkend scheef gezakt was, bleek
het metselwerk een ratjetoe te zijn van verschillende formaten baksteen zonder
regelmatig verband. Ik heb toen nog een poging ondernomen het pleisterwerk te
handhaven, dus de bestaande muur te repareren en weer te bepleisteren. Dat idee
werd getorpedeerd door de technische staat van de muur, die dermate slecht was dat
hij geheel moest worden afgebroken en met nieuwe stenen weer opgemetseld. Om
die dan vervolgens weer te pleisteren, zou wat vergezocht zijn. Ook het interieur van
de kerk onderging een metamorfose. Tussen het schip en het koor bevond zich een
houten schot, beschilderd met de tekst van de Tien Geboden. Het koor werd als
opslagplaats
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gebruikt. Omdat de kerkelijke gemeente aanmerkelijk was gegroeid, was het schip
voor de eredienst te klein geworden. In het restauratieplan was dan ook voorzien dat
het koor weer bij de kerkruimte getrokken zou worden. Dus zou het monumentale
schot verwijderd worden, en daarmee een belangrijk historisch gegeven in de
ontwikkelingsgeschiedenis van de kerk. Bij de demontage bleek nog een compleet
zestiende-eeuws houten koorhek in de constructie verborgen te zitten. Van hergebruik
elders in de kerk kon geen sprake zijn. Het schot zou op de zolders van het
kerkgebouw worden opgeslagen en waarschijnlijk langzaam in vergetelheid zijn
geraakt.
Maar dat gebeurde toch niet: dankzij het centrale overzicht dat de dienst had van
de restauratiemarkt, was bekend dat voor de Grote kerk in Montfoort een restauratie
werd voorbereid. Ook in deze kerk was het koor afgescheiden van het schip door
middel van een houten schot, maar dat was onbeschilderd. Met een beetje passen en
meten zou het schot uit Linschoten hier wel geplaatst kunnen worden. Aldus

1 Hervormde kerk te Linschoten voor de restauratie. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1968.

geschiedde, door bemiddeling van de dienst en geïnitieerd door de rayonarchitect.
Er was in die tijd nog geen sprake van een kunsthistorisch advies; de functie van
restauratie-adviseur bestond nog niet. De restauratiefilosofische inbreng werd geacht
van de rayonarchitect te komen.

Een interessante partij
Een advies voor subsidieverlening was ook betrekkelijk eenvoudig. Je moest de
begroting beoordelen en de subsidiabele kosten, de kosten van de werkzaamheden
die uitgevoerd worden met het oog op het instandhouden van het monument,
aanstrepen. Daar bestond in die tijd geen duidelijke richtlijn voor; je deed het soms
een beetje op het gevoel. Er was dan ook ruimte voor interpretatieverschillen en er
werd vaak met de opdrachtgever of diens architect over onderhandeld. Dat maakte
je kwetsbaar. Bij een van de eerste min of meer grote restauraties die ik ter begeleiding
kreeg, de R.K. kerk St. Petrus-Banden in Driebergen-Rijsenburg, speelde zo'n
discussie. De kerk was gebouwd in 1809-1810 en uitgebreid in de jaren 1875 en
1952, waarbij het oorspronkelijke zaalkerkje het schip van de nieuwe kerk was
geworden.
Alleen het oorspronkelijke gedeelte uit 1809 werd als monument beschouwd, dus
alleen de kosten daaraan besteed waren subsidiabel. Maar ook aan de nieuwe gedeelten
werden werkzaamheden uitgevoerd. De architect, P. Starmans uit Utrecht, wilde de
oorspronkelijke hardstenen zerkenvloer in de oude kerk herstellen en doortrekken
in het nieuwe gedeelte. Hierdoor zou het oude gedeelte op een logische wijze met
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2 Hervormde kerk te Linschoten na de restauratie. Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1978.
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3 Hervormde kerk te Linschoten, het interieur voor de restauratie. Foto RDMZ, A.J. van der Wal,
1968.

4 Hervormde kerk te Linschoten, na de restauratie. Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1978.
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5 R.K. kerk St. Petrus Banden te Driebergen-Rijsenburg, het interieur na de restauratie. Foto RDMZ,
A.H.C. Schollen, 1978.

het nieuwe verbonden kunnen worden. Na enig onderhandelen stelde ik de helft van
de kosten van de vloer in het nieuwe gedeelte subsidiabel. Dat kon strikt genomen
niet door de beugel, maar mijn toenmalige chef, C.J. Bardet, dekte mij wel, en de
beschikking ging zo uit.
Dergelijke beslissingen werden vaak in de bouwvergaderingen genomen. Ook dat
maakte je als rayonarchitect kwetsbaar: je werd onder druk gezet om te beslissen,
omdat het werk door moest en er niet gewacht kon worden op ruggespraak met de
superieuren in Zeist. Het feit dat er met je onderhandeld kon worden over subsidie,
maakte je voor het particuliere ‘veld’ - de architecten en aannemers - tot een
interessante partij. Je had macht, met de Monumentenwet in de ene hand, als het
ging om de vergunningverlening, en de subsidiebuidel in de andere, als het ging om
het geld. Daarbij kwam, dat in die tijd het monumentenbehoud dikwijls nog bevochten
moest worden. Je was dus gauw geneigd met subsidie een eigenaar tot restauratie te
bewegen of een in uitvoering zijnde restauratie tot een zo goed mogelijk einde te
brengen. Het plaatste je als rayonarchitect in een bijzondere positie: enerzijds was
je overheidsdienaar en was het je taak erop toe te zien, dat de regels werden nageleefd
en de subsidiegelden op een doelmatige manier werden besteed, anderzijds wilde je
het restaureren van monumenten stimuleren door creatief met de financiële
mogelijkheden om te gaan. Subsidies werden door de dienst beschikt op basis van
prioriteiten die door de dienst werden bepaald. Dat gebeurde niet altijd op een voor
de buitenwereld even doorzichtige wijze, hetgeen bijdroeg tot de
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6 Het bouwteam van de restauratie van de Oosterkerk te Hoorn in de directiekeet, eind jaren zeventig.
V.l.n.r. rond de tafel de heren Korpershoek (Stichting de Oosterkerk), Sietzes (directeur
gemeentewerken Hoorn), de burgemeester (gast), Kok (architectenbureau), Van der Knaap (Stichting),
Breebaart (voorzitter Stichtingsbestuur), Lakerveld (Aannemersbedrijf Woudenberg), Friedel
(Ingenieursbureau Brink), Witte (opzichter), Lamers (Stichting), De Jong (RDMZ) en Apell (RDMZ).
Foto Stichting de Oosterkerk.

macht die je had. Er bestond een intern en een extern lobby-circuit van
rayonarchitecten en particuliere architecten in de richting van de man die feitelijk
over het geld ging, het hoofd van de afdeling Algemene en Financiële Zaken, C.
Taal. Het was een sport om projecten los te krijgen, en het liefst meer dan je collega's
in de andere districten.

Kerstgeschenken
De rayonarchitecten opereerden soms in een enigszins schemerig gebied tussen wat
wel en wat niet door de beugel kon. Was een etentje met een aannemer te tolereren?
Mochten de kerstgeschenken van architectenbureaus en aannemers aangenomen
worden? De dienst had een positie die met zich meebracht dat derden wel eens op
dubieuze wijze een opdracht probeerden binnen te halen. Maar mijn indruk is dat er
niet op een onacceptabele wijze misbruik werd gemaakt van de ambtelijke macht.
Er was hooguit een intern probleem met die kerstgeschenken: als rayonarchitect zat
je ‘dicht bij het vuur’, terwijl je collega's op kantoor ook hun - onzichtbaar - aandeel
leverden in het werk. Het was dan ook een goede gedachte van directeur Van Nispen
tot Sevenaer om de kerstgeschenken te laten inleveren voor algemene verloting onder
alle personeelsleden. Als ter gelegenheid van de kerst stoffelijke blijken van
waardering werden gestuurd, moest iedereen daarvan kunnen profiteren. De dienst
was een collectief en iedere medewerker droeg zijn steentje bij aan het product.

Een lijst met namen
Een machtsmiddel was ook de goedkeuring van de architecten- en de aannemerskeuze
voor een restauratie. De dienst had in veel gevallen het laatste woord. Het was een
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heel gevoelig onderwerp; er circuleerden lijsten met namen, maar die mochten
eigenlijk niet naar buiten. Gemeente-ambtenaren wilden echter graag over die lijsten
beschikken, en deden dat soms ook. In sommige grote gemeenten, zoals Amsterdam,
had men een eigen lijst. Het spreekt vanzelf dat architecten graag op die lijst wilden
voorkomen, want dat kon opdrachten opleveren. Het was de rayonarchitect die op
dit punt een dikke vinger in de pap had, hij werd dan ook door de particuliere
architecten met egards behandeld. Het gebeurde regelmatig dat particulieren die hun
monument wilden restaureren, aan de dienst vroegen of er een naam van een architect
of aannemer genoemd kon worden. Dat was natuurlijk lastig: je had wel een mening
over architecten, maar je kon ook niet bepaalde architecten voortrekken. In zo'n geval
was het regel om tenminste drie namen te geven, waaruit men dan een keuze kon
maken.
Het is, omgekeerd, ook heel moeilijk om op basis van een vermeend gebrek aan
kwaliteiten een architect voor een bepaalde restauratie te weigeren. Ik heb het eenmaal
meegemaakt: bij de restauratie van de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem. De
kerkvoogdij kwam met een architect die de dienst niet capabel achtte voor zo'n groot
werk. De dienst ging uiteindelijk akkoord onder de voorwaarde, dat deze architect
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zou samenwerken met een gerenommeerd restauratiearchitectenbureau.
De gang van zaken rond de architecten-goedkeuringen zegt iets over het vak van
restauratie-architect. Moderne architecten beheersen de oude technieken niet meer
en hebben geen verstand meer van historische detailleringen. Voor de oorlog was
het heel gebruikelijk dat een modern architect ook restauratiewerk deed. De meeste
architecten hadden een zekere eruditie en een gevoel voor historische architectuur.
Na de oorlog veranderde dat onder invloed van de richtingenstrijd tussen de Delftse
School en het Nieuwe Bouwen. De enorme restauratiegolf die op gang kwam, heeft
ertoe geleid dat er een apart specialisme ontstond. Het beleid van de dienst was om
niet in restauratie gespecialiseerde architecten buiten de deur te houden. Dat is de
laatste jaren wel wat veranderd, omdat de belangstelling voor de historische
architectuur en die voor de moderne architectuur weer naar elkaar toe groeien.
Bestuurlijk wordt dat vertaald in het samengaan van Welstandsen
Monumentencommissies; deze waren vroeger strikt gescheiden, met alle problemen
van dien.

De elite
Ik merkte reeds op dat de architecten bij de Rijksdienst in de praktijk gevormd waren.
Sommigen waren dan ook geen architect in de zin dat ze daarvoor de benodigde
papieren hadden, maar eerder goede bouwkundigen. In de tijd dat de architectentitel
nog niet beschermd was, was dat niet zo'n probleem. Een probleem was wel, dat ze
in het werk tegenover gediplomeerde architecten kwamen te staan, soms architecten
van niveau, waar ze eigenlijk geen partij voor waren. Het merkwaardige is, dat die
particuliere architecten de architecten van de dienst meestal wel respecteerden, voor
een deel ongetwijfeld dankzij de ‘macht’ die ze hadden, maar ook op grond van hun
gedegen kennis van het traditionele bouwen, zowel qua techniek als qua vormgeving.
Kennis van juist dat onderdeel van het vak was bij de ‘modernen’ niet altijd meer
aanwezig, dus lieten zij zich maar al te graag voorschrijven hoe bepaalde
detailleringen moesten worden uitgevoerd.
Dat gold niet voor de elite-groep van de grote restauratie-architecten als J. Kruger,
J.B. van Asbeck, T. van Hoogevest, P.L. de Vrieze, P. van der Sterre, D. Wijma,
H.F. Mertens en een aantal anderen, die in de jaren zestig tot en met tachtig over een
goed gevulde orderportefeuille konden beschikken, hetgeen zij zeker deels te danken
hadden aan de voorspraak van de Rijksdienst. Daarnaast waren er natuurlijk de
oud-architecten van de dienst: D.J. van Iperen, E.A. Canneman, D. Verheus, C.J.M.
van der Veken, C.A. Baart de la Faille. Zij lieten zich niet gauw iets door de jongere
generatie RDMZ-architecten gezeggen. Ze behoorden tot de generatie van
‘onaantastbaren’. Hun roem was gevestigd dank zij de vele restauraties die zij op
hun naam hadden staan en vooral ook door de vele anekdotes die over hen de ronde
deden met betrekking tot hun ongebreidelde macht. Spreekwoordelijk was het weer
laten afbreken van uitgevoerd restauratiewerk, omdat het bij nader inzien toch niet
helemaal beviel. Wie de rekening betaalde was niet belangrijk; in de praktijk was
dat vaak de aannemer.
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Met vier van de vijf bovengenoemde architecten van de dienst heb ik in de studie of
in het werk bij de RDMZ contact gehad. Van der Veken was eenmaal uitgenodigd
om als gastdocent in Delft een derdejaars oefening restauratie te begeleiden. Het
onderwerp was het zestiende-eeuwse Delftse huis Sasbout op de hoek van de
Breestraat en de Oude Delft, waarvoor als gevolg van een brand een restauratieplan
moest worden ontwikkeld. Ik bewonderde zijn enorme vakkennis en heb veel van
hem geleerd. Hij was met zijn witte haardos en vlinderdasje een opvallende
verschijning in het toen redelijk alternatieve Delftse studentenwereldje. Zijn eigen
chef-d'oeuvre was de restauratie van het huis De Moriaan in 's-Hertogenbosch. Een
kritische beoordeling van die restauratie is te lezen in het Jaarboek Monumentenzorg
1996. In dit artikel van de hand van R. Glaudemans2. wordt een verhelderend licht
geworpen op de wijze waarop deze generatie architecten te werk ging. Verheus had
ik ook al in mijn studietijd leren kennen tijdens de vele excursies naar de restauraties
van de Oude en de Nieuwe kerk in Amsterdam, waar hij respectievelijk tweede en
eerste architect was, samen met prof. C. Wegener Sleeswijk. Als rayonarchitect kreeg
ik met hem te maken bij de vervanging van de balustrade op de toren van de
Hervormde kerk te Eemnes-binnen. Een tiental jaren daarvoor had hij die toren ook
al eens gerestaureerd, maar daarbij was door hem een ondeugdelijke natuursteensoort
toegepast, een te zachte tufsteen. De brokstukken vielen na een paar jaar al weer naar
beneden, zodat een tweede restauratie noodzakelijk werd.
Deze RDMZ-architecten bleven ook na hun pensionering actief, daartoe mede in
staat gesteld door de dienst, die ze bij hun afscheid soms grote opdrachten meegaf.
Zo heeft Canneman de opdracht voor de restauraties van het Markiezenhof en de
Gertrudiskerk in Bergen op Zoom meegekregen, projecten die nog jaren vele
miljoenen zouden verslinden. Dit waren projecten van een aard en omvang zoals die
tegenwoordig niet meer voorkomen.
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7 Kasteel Groeneveld te Baarn voor de restauratie. Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1973.

8 Kasteel Groeneveld te Baarn na de restauratie. Beslissingen over het plaatsen van de balustrade
en de portico's aan de bijgebouwen, over het handhaven van de roedeverdeling en over de kleur van
de ramen werden in de bouwvergaderingen genomen. Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1982.

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

224
Er kwam ook een hoge mate van vakkennis aan te pas, niet alleen bij de uitvoerende
bouwvakkers, maar zeker ook bij de architect, en dat was bij iemand als Canneman
in goede handen. Wat deze restauratiearchitecten verbond was een groot esthetisch
gevoel, dat vanzelfsprekend een duidelijk stempel drukte op de onder hun leiding
gerealiseerde restauratieprojecten.

Alleen maandag op kantoor
Wat mij opviel was, dat je als rayon-architect een grote mate van vrijheid had. Je
kon zelf je dag indelen en zelf de prioriteiten in je werk stellen. Je kwam alleen op
maandag op kantoor voor de administratieve werkzaamheden en de rest van de week
was je ‘in het veld’. Bij de huisvesting van de architecten in het Broederhuis in Zeist
was hiermee rekening gehouden: de minst aangename kamers in het souterrain waren
voor deze groep bestemd. Op maandagmiddag om vijf uur kon je dan ook veelvuldig
in de catacomben horen roepen: ‘Prettig weekend!’. Geen wonder dat de onderlinge
uitwisseling niet optimaal was en er overal in het land kleine koninkjes rondliepen,
die er ieder hun eigen restauratiebeleid op nahielden. Je was vergroeid met je gebied
en de dienst stimuleerde dat je daar ook ging wonen. Voor mij was dat niet zo'n
probleem: Zeist lag in de provincie Utrecht en maakte deel uit van mijn werkterrein,
maar er waren ook collega's die in het hoge noorden of het diepe zuiden woonden.
Later, toen het werken op kantoor toenam, was dat niet erg handig.
Het architectenwerk in de districten was door de bank genomen plezierig werk. Het
was interessant, je had een grote vrijheid en de reiskostenvergoeding was riant. De
rayonarchitect opereerde vanuit zijn auto en er werden vele kilometers afgelegd. Die
werden vergoed tegen het hoge kilometertarief. Dat leidde elke maand tot aanzienlijke
declaraties. In de jaren zeventig werden die nog contant uitbetaald door de comptabele,
de heer Van Breemen, die met een wat zuur gezicht de zakjes gevuld met soms bijna
een netto maandsalaris aan de declaranten overhandigde. Declareren was lucratief;
controle was nauwelijks mogelijk en er werden ook geen pogingen toe gedaan.
Bonnen behoefden niet te worden overgelegd, dus wie kon nagaan of de gedeclareerde
lunch werkelijk in een horeca-gelegenheid was genuttigd en niet uit het van thuis
meegebrachte boterhamzakje? Het declareren werd beschouwd als een van de
emolumenten van het vak, je kon er elke twee jaar een nieuwe auto van rijden. In de
jaren tachtig werden de regels strakker aangehaald en de vergoedingen verlaagd,
hetgeen met enig gemor werd geaccepteerd.

Herkenbare invloed
Terug nu naar de invloed van de rayonarchitect op het restauratiebedrijf. Door de
grote individuele vrijheid die de architecten kregen, werd het mogelijk dat sommigen
in het hun toegewezen gebied een herkenbare invloed op de restauraties gingen
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uitoefenen. Dat manifesteerde zich bijvoorbeeld in de toepassing van bepaalde kleuren
en detailleringen.
Zo was er de praktijk van Jan Stapper. Stapper heeft een begin gemaakt met de
stedenbouwkundige inventarisatie van steden en dorpen. Hij legde zijn inventarisaties
vast in de zogenaamde ‘Stapperkaarten’, plattegronden van stad of dorp, met daarop
alle interessante zichtbare historische informatie gedetailleerd weergegeven. Zo was
te zien waar zich nog een authentiek kruiskozijn of een belangrijke gevelsteen bevond
en welke panden architectuurhistorische of beeldkwaliteitswaarde hadden, maar ook
welke gebouwen als storend werden ervaren. Deze kaarten, vervaardigd in de jaren
zestig en zeventig, zijn thans een zeer belangwekkende bron van informatie, omdat
veel van de gesignaleerde waarden inmiddels zijn verdwenen. Bovendien geven zij
een goed beeld van de toenmalige beoordeling van de historische stads- en
dorpskernen, hun bebouwing en de aankleding van de openbare ruimte.
Jan Stapper trad in enkele gemeenten in Nederland op als adviseur van restauratieen nieuwbouwprojecten. Hij had daar de mogelijkheid zijn stempel te drukken op
het restauratie- en het welstandsbeleid. Deze gemeenten (in mijn provincie betrof
het IJsselstein, Loenen aan de Vecht en Amerongen) vallen ook nu nog op door hun
ongeëvenaarde schoonheid. Herkenbaar werd zijn uitgesproken voorkeur voor de
toepassing van de Empirestijl bij restauraties en bij nieuwbouw. In zijn voorkeur
voor deze stijl stond Stapper overigens niet alleen. Veel architecten bedienden zich
in de jaren zestig en zeventig van deze in hun ogen neutrale, ‘tijdloze’ restauratiestijl.

Een aardige gedachte
Je had als rayonarchitect ook veel invloed op nieuwbouw in een beschermd
dorpsgezicht of bij een beschermd monument. Ik ondervond dat in Oudewater. De
plaatselijke vestiging van de Rabobank wilde op de hoek van de Donkere Gaard en
de Marktstraat nieuwbouw realiseren in verband met uitbreidingsplannen. De bank
was gevestigd in een tweetal panden met bijzonder rijke trapgevels, voorzien van
kruiskozijnen met glas-in-lood en fraai metselwerk, goede producten van een gedegen
restauratie uit de jaren zestig. In die tijd bezocht ik de gemeente regelmatig, zo'n
twee keer per maand, om
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9 Oudewater, Donkere Gaard hoek Marktstaat. Foto RDMZ, A.H.C. Schollen, 1978.

alle restauratie-, verbouw- en nieuwbouwplannen in de oude stad door te nemen. Bij
een van die bezoeken meldde zich de man die door de bank was aangezocht voor
het maken van een ontwerp: een plaatselijke architect en voor mij geen onbekende.
Hij bouwde veel aangepaste nieuwbouw in het stadje en restaureerde ook af en toe.
Hij kon voor de bank niet tot een bevredigende schets komen en vroeg mijn advies.
Waarschijnlijk omdat ik de verleiding niet kon weerstaan schetste ik toen een gevel,
die aan de zijde van de Marktstraat lager was dan tegen het belendende monument,
voorzien van een lijst en met een afgewolfd zadeldak. Hij vond dat wel een aardige
gedachte ‘om mee door te werken’. Tot mijn stomme verbazing zag ik later bij het
ingediende plan dat hij mijn schets vrijwel letterlijk had overgenomen.
Eerlijkheidshalve moet ik erbij vermelden, dat de gemeente daarop bij hem had
aangedrongen. De ambtenaren van bouwtoezicht konden zo naar eer en geweten
verklaren, dat ‘monumentenzorg’ het eens was met deze aangepaste invulling. Een
advies van de welstandscommissie was toen niet meer nodig en het bouwplan is ook
zo uitgevoerd. De lezer begrijpt: ik heb daar veel van geleerd.

Pogingen tot een brede discussie
De meeste van de hierboven beschreven projecten werden uitgevoerd zonder dat er
een advies van een kunsthistoricus aan te pas was gekomen. Dat vond zijn oorzaak
in de organisatie en de werkwijze in de districten. Toen ik in 1974 bij de RDMZ
kwam, was het een puur bouwkundig-ambachtelijk georiënteerde dienst. Centraal
stond de restauratieproductie, er ging ook zeer veel in om. Het maandagse
districtsoverleg was het enige werkoverleg dat de rayonarchitecten hadden. Er waren
drie districten onder leiding van drie geheel verschillende districtshoofden met drie
geheel verschillende visies: W. Kramer in Noord, C.J. Bardet in Zuid-West en P.
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van Dun in Oost. Dat er in Oost relatief veel stads- en dorpsgezichten zijn beschermd,
is een direct gevolg van de persoonlijke interesse van Van Dun voor dit onder-
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werp. In Zuid-West werd meer gereconstrueerd en in historiserende stijl nieuw
gebouwd (Heusden, Woudrichem), dan in de andere districten. Er was zeker geen
sprake van een algemeen geldende restauratiefilosofie die voor iedere medewerker
richtlijn was. En voor de jongere bouwkunst was al helemaal weinig belangstelling.
Onder invloed van de vrij grote groep nieuwkomers werden in de jaren zeventig
pogingen ondernomen om binnen de dienst tot een brede discussie over
restauratie-opvattingen te komen. Die nieuwkomers waren niet alleen architecten en
stedenbouwkundigen uit Delft, maar ook kunsthistorici uit Utrecht en Amsterdam.
Vanaf die tijd ontstond er een zekere toenadering tussen architecten en kunsthistorici
en werd het gebruikelijk dat er bij restauratieprojecten een intern kunsthistorisch
advies werd gevraagd. Een bindende factor binnen de dienst was destijds de afdeling
Onderzoek en Documentatie, kortweg O&D genoemd, onder leiding van H. Janse.
Deze probeerde daadwerkelijk de verschillende geledingen binnen de dienst bij elkaar
te brengen, bijvoorbeeld door middel van het organiseren van informatiemiddagen
over bepaalde onderwerpen, met meestal een gastspreker en aansluitend een discussie.
Soms leidde zo'n middag zelfs tot het formuleren van een dienststandpunt, zoals
bijvoorbeeld ten aanzien van pleistersystemen voor de binnenafwerking in
kerkgebouwen. Dit was een heikel technisch punt, waar de dienst niet altijd even
zorgvuldig mee is omgegaan. De min of meer wetenschappelijke analyse van
verschillende pleistersystemen in verschillende omstandigheden werd door de
niet-wetenschappelijke medewerkers al gauw gereduceerd tot de simpele vaststelling
dat er ‘goede’ en ‘slechte’ systemen waren. Zo werd vanaf een bepaald moment
geoordeeld dat ‘perlite’-pleister het enig goede pleistersysteem was. Het werd dan
ook overal gepropageerd (om niet te zeggen voorgeschreven), zelfs in situaties waarin
het zich helemaal niet zo goed zou houden. Later kwamen er weer nieuwe systemen:
het ‘WB-systeem’, het ‘systeem Jahn’. De fout was, dat de dienst zo'n systeem dan
bindend voorschreef door een ander systeem niet subsidiabel te stellen. Hiermee nam
men een verantwoordelijkheid op zich die bij de particuliere architect of de
opdrachtgever hoorde te liggen. Deze situatie vroeg om problemen en die zijn er ook
gekomen. Afgezien van de bijbehorende onverkwikkelijkheden zijn er kerkbesturen
door in financiële problemen geraakt en dat heeft de overheid in sommige gevallen
veel geld gekost. Letterlijk door schade en schande is de RDMZ op dit punt wijs
geworden: later is de redenering gevolgd dat de dienst weliswaar kon adviseren,
maar dat de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever lag.

Oprechte bezorgdheid
De decentralisatie naar de gemeenten heeft een sterke impuls gegeven aan het meer
collectief opereren van de dienst. Aanvankelijk werd daar door de architecten heel
negatief op gereageerd. Zij voelden het natuurlijk in de eerste plaats als een aantasting
van hun machtspositie. Maar daarnaast was het voor een flink deel ook oprechte
bezorgdheid of het allemaal wel goed zou gaan. Zij kenden immers de kwaliteiten
van de gemeente-ambtenaren, die in veel gevallen elementaire kennis en expertise
misten! En ook nu nog zijn veel gemeenten op dit punt niet goed geoutilleerd. Reden
waarom, naar mijn mening, de RDMZ een belangrijke rol moet kunnen blijven spelen
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waar het gaat om de vakinhoudelijke kennis. De decentralisatie was dus bedreigend
voor de dienst, maar ook onvermijdelijk: het werkterrein had zich enorm uitgebreid
en de dienst zou dat onmogelijk voor het hele land kunnen blijven behappen. Het
antwoord op de decentralisatie was aanvankelijk collectiviteit en generalisme. Elke
districtsmedewerker (later regiomedewerker) moest van alle markten een beetje thuis
zijn om de klanten, zowel gemeenten als particulieren, van dienst te kunnen zijn.
Recentelijk is onderkend, dat de kracht van de dienst juist zit in de specialismen.
Het valt niet te ontkennen dat veel van het traditionele monumentenzorgwerk is
overgegaan naar de gemeenten, als gevolg waarvan de dienst op het gebied van de
bouwkundig-ambachtelijke vakkennis een forse aderlating heeft moeten ondergaan.
Voor de RDMZ blijft, mijns inziens, echter een belangrijke rol weggelegd in het
faciliteren van de gemeenten, en in het leveren van de specialistische kennis die bij
veel grote restauratieprojecten nodig is. Daarnaast heeft de dienst als enige instantie
in Nederland het landelijke overzicht van de ontwikkelingen in de monumentenzorg.
Het ‘monitoren’ en ‘de vinger aan de pols’ zijn hierbij sleutelbegrippen. Redenen
genoeg waarom de geschiedenis van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg niet
na de eerste halve eeuw zal ophouden!

Eindnoten:
1.
2. Ronald Glaudemans, ‘Van oudste tot nieuwste bakstenen woonhuis van Nederland? De Moriaan
te 's-Hertogenbosch als blijvende bouwhistorische bron’, Monumenten en bouwhistorie. Jaarboek
Monumentenzorg 1996, Zeist 1996, 247-253.

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

227

Harmen Huidekoper
Het gebouwde erfgoed ondersteund
De subsidieregelingen voor restauratie en onderhoud van monumenten
Bij een terugblik op vijftig jaar Rijksdienst voor de Monumentenzorg hoort
ook een korte schets van een halve eeuw ontwikkeling van het door de
dienst gehanteerde subsidiestelsel. Sinds jaar en dag gelden er regels bij
het verlenen van subsidie. Aanvankelijk stond daarvan nauwelijks iets op
schrift. Een van de oudste stukken met informatie over de wijze van
subsidieverlening is het zogeheten ‘mandaat’ uit 19671.. Hiermee machtigde
minister Klompé van CRM destijds de hoofddirecteur van de RDMZ om
zelfstandig, dat wil zeggen zonder tussenkomst van de beleidsdirectie van
het departement, subsidies te verlenen. Wel had de dienst zich hierbij te
houden aan bepaalde spelregels, onder andere ten aanzien van de maximale
subsidiepercentages.

De spin in het web
Dit artikel geeft een beknopte samenvatting van de belangrijkste subsidieregelingen
op het gebied van de monumentenzorg. Het beeld zou echter onvolledig zijn zonder
enkele inleidende woorden over een markante persoonlijkheid in dit verband, de spin
in het web van het subsidiestelsel: de heer Taal. C. Taal, hoofd van de afdeling
Algemene en Financiële Zaken (later Financiële en Economische Zaken), was een
begrip. Hij maakte veel van de naoorlogse ontwikkelingen van nabij mee en toonde
zich op zijn positie keer op keer een uiterst inventieve en vasthoudende financiële
stuurman, met tegelijk ook een grote inhoudelijke betrokkenheid bij en een grote
mate van inzicht in de monumentenzorgpraktijk. Kreeg een rayonarchitect bij de
RDMZ een volgens hemzelf noodzakelijke restauratie financieel niet rond, dan
vervoegde hij zich bij de heer Taal, die vrijwel altijd met een adequate oplossing
kwam. Taal was een belangrijke steun voor de verschillende directeuren onder wie
hij diende, niet alleen door zijn inventiviteit en betrokkenheid, maar ook door zijn
grote vermogen om met de klanten van de dienst om te gaan. Menig
monumenteneigenaar diende zich voor het verkrijgen van een subsidie met hem te
verstaan. Zat een geldelijke ondersteuning er, om welke reden dan ook, niet in, dan
verliet men toch, gesterkt door koffie en een sigaar, positief gestemd de dienst, geen
cent wijzer, maar vol begrip voor de budgettaire problemen van de heer Taal.
In 1952 kwam Taal bij de dienst. Hij doorliep snel de

1 De heer Taal achter zijn bureau. Foto RDMZ, J. de Koning, 1973.
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diverse rangen van de ambtenarij en volgde in 1967 een andere illustere
monumentenzorger, A. Bicker Caarten, op. Samen met wijlen P. Hamwijk vormde
Taal gedurende een kwart eeuw een fameus koppel. Zij gaven belangrijke aanzetten
tot de modernisering van de financiële administratie en stonden aan de wieg van het
eerste automatiseringsproject bij de dienst. In 1977 vond de ingebruikneming plaats
van een geautomatiseerd systeem dat in beheer was bij het Rijkscomputercentrum
in Apeldoorn en dat wekelijks, op afstand, de kredietbewaking verzorgde. Na tien
jaar gaven gewijzigde regelgeving en verbe-

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

228
terde techniek aanleiding tot de start van een nieuw automatiseringsproject. Dit leidde
tot een geheel nieuw systeem, dat in staat was on line zowel de kredietbewaking als
de aanmaak van de subsidiebeschikkingen te verzorgen. Met de komst van dit nieuwe
subsidie-afhandelingssysteem, dat tot op de dag van vandaag operationeel is, raakte
het fenomeen ‘Drachten’ (met de Friese plaats als uitwijkcentrum voor het teveel
aan typewerk van de rijksdiensten) bij de RDMZ op de achtergrond. In 1988 nam
Taal, na 36 jaar, afscheid van de dienst.

De Verfijningsregeling
Alleen de oudere medewerkers van de RDMZ zullen zich nog de Verfijningsregeling
herinneren. Deze regeling, voluit het Besluit verfijning algemene uitkering
monumenten, werd in 1965 in het leven geroepen en beoogde de gemeenten een
tegemoetkoming te geven in de kosten van zogenaamde koppelsubsidies. Dit waren
subsidies van het Rijk aan derden, waarbij de gemeente geacht werd min of meer
automatisch mee te subsidiëren. De ‘verfijning’ kwam erop neer dat de gemeenten
achteraf het door hen uitgekeerde subsidie weer van het Rijk terugkregen. Ook vóór
1965 bestond er al een soort koppelsubsidiëring op het terrein van de
monumentenzorg, maar deze kende geen compensatie door het Rijk. Gemeente en
provincie volgden daarbij meestal op basis van de door het Rijk vastgestelde
subsidiabele kosten: de gemeente droeg in de regel 30% bij, de provincie 10% of
minder.
In het begin van de jaren tachtig constateerde de Raad voor de Gemeentefinanciën
een wanverhouding tussen de reguliere middelenverstrekking van het Rijk aan de
gemeenten (via het Gemeentefonds) en de financiering van de gemeenten via talrijke
zogenaamde specifieke of doeluitkeringen, waaronder ook de Verfijningsregeling
viel. Men sprak van een ondoorzichtig woud van wel vijfhonderd verschillende
uitkeringen: ‘gouden koorden’ waarmee de gemeenten aan het Rijk waren gebonden.
Het was de hoogste tijd om tot een sanering over te gaan. Na lang onderhandelen
tussen Financiën Publiekrechtelijke Lichamen (Fipuli), Binnenlandse Zaken en
WVC/RDMZ viel het besluit om per 1 januari 1983 de Verfijningsregeling
monumenten op te heffen.
De opheffing van de Verfijningsregeling gaf de aanzet tot het ontstaan van nieuwe
regelgeving. De Tijdelijke bijdrageregeling restauratie monumenten, in de wandeling
TBRM genoemd, zag het licht. Naar de geest van de tijd werd nu de gemeente
aangewezen als het eerste loket voor subsidieaanvragen. Het Rijk kende de gemeente
een rijksbijdrage toe en de gemeente gaf dit als subsidie door aan de eigenaar van
het te restaureren monument. Het tijdelijke van de regeling zat hem in het feit dat
men op termijn ingrijpende wijzigingen voorzag; de decentralisatiediscussie was
immers intussen op gang gekomen. Afhankelijk van de uitkomst van deze discussie
zou ofwel een storting in het Gemeente- of het Provinciefonds tot de mogelijkheden
behoren, ofwel een terugkeer naar een echte subsidieregeling, met een directe
subsidierelatie tussen Rijk en betrokkene. Bij de opheffing van de Verfijningsregeling
ontstond een tekort van f 10,5 miljoen, het vermaarde Fipuli-tekort. Omdat Financiën
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niet bereid bleek dit tekort aan te vullen, zag de RDMZ zich genoodzaakt het gat uit
eigen middelen te dichten.

Restauratiesubsidie
Ieder jaar staat er op de begroting van de dienst een bedrag voor subsidies in de
restauratie- en onderhoudskosten van rijksmonumenten. De ratio hierachter is dat in
vergelijking met nieuwbouw de instandhoudingskosten van monumenten hoger zijn.
Bovendien is een tegemoetkoming gerechtvaardigd wegens de eisen die de overheid
bij uit te voeren werkzaamheden kan stellen ten aanzien van het toepassen van
bepaalde materialen en technieken. De restauratiesubsidieregeling was aanvankelijk
vastgelegd in een tijdelijke regeling, de bovengenoemde TBRM van 1983. Deze ging
over in de RRM (Rijkssubsidieregeling restauratie monumenten) van 1986, die op
haar beurt in 1990 werd omgevormd tot het BRRM (Besluit rijkssubsidiëring
restauratie monumenten).
Jaarlijks kon de Rijksdienst beschikken over een omvangrijke zogeheten ‘binnenslijnse
post’ (een nu niet meer bestaand begrip uit de oude Comptabiliteitswet). Dit betekende
dat de dienst in staat was om tot een bepaald plafond verplichtingen aan te gaan ten
laste van toekomstige jaren. Gezien de lange periode van voorbereiding van een
restauratie, met de vele betrokkenen zoals eigenaar, architect, aannemer, Rijk,
provincie, gemeente, banken enzovoort, en gezien de lange tijd tussen het moment
van toezeggen van een subsidie en het moment van uitbetalen, was deze mogelijkheid
om verplichtingen op termijn aan te gaan voor een goed beleid een conditio sine qua
non.
Zonder dat daar veel ruchtbaarheid aan werd gegeven, was het in de praktijk usance
om op voorzichtige wijze eigenaren met een toekomstige subsidietoezegging alvast
tot restaureren aan te zetten. Dit waren degenen die in de wandeling de
‘voorfinancieringsgevallen’ of ook wel de ‘hardlopers’ werden
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2 De ontwikkeling van het restauratiebudget van 1975 tot 1996, in feitelijke bedragen en geïndexeerd.
Voor de indexering is 1990 als uitgangspunt genomen; de bedragen links zijn met 1000 te
vermenigvuldigen. Opvallend zijn de sterke daling na 1985 en de uitschieter van de f 275 miljoen
extra van het Werkplan voor de monumentenzorg ‘Op de bres’ in 1995. Bron: CBS/RDMZ.

genoemd. Tegenover deze hardlopers waren er de eigenaren die om wat voor reden
dan ook vertraging opliepen en die dus in het geplande uitbetalingsjaar niet gereed
waren. Dit waren de ‘achterblijvers’. Door hardlopers tegen achterblijvers uit te
ruilen, slaagde de dienst erin het jaarbudget geheel uit te putten, zonder een beroep
te hoeven doen op artikel 12 van de toenmalige Comptabiliteitswet (om te voorkomen
dat het restant van het budget terug zou vloeien naar de staatskas). Door nooit méér
hardlopers naar voren te halen dan er achterblijvers waren, kwam de solvabiliteit
van de dienst nimmer in gevaar.
Men zou dit als een enigszins subjectieve wijze van voorfinanciering kunnen
beschouwen. Dit in tegenstelling tot de sedert 1986 meer geobjectiveerde wijze van
honorering via het Nationaal Restauratiefonds (NRF), alwaar men à discrétion zijn
subsidie ten laste van een toekomstig jaar kan laten voorfinancieren. Men onvangt
dan de contante waarde, dat wil zeggen het bedrag met aftrek van rente.
Het fenomeen voorfinanciering is overigens van alle jaren en inherent aan het
voortdurend te krappe budget van monumentenzorg. De vraag was steeds vele malen
groter dan het aanbod. Fameus waren in dit verband de ‘tzt-briefjes’ of
‘eeuwigheids-briefjes’, waarin de eigenaar gevraagd werd zijn subsidieverzoek in
de toekomst nog eens te herhalen; als troost werd daarbij dan vermeld dat ernaar
werd gestreefd de restauratie op te nemen in het werkenprogramma voor een reeks
van toekomstige jaren. Kon een restauratie echt geen uitstel meer velen, dan begon
men maar gewoon, in de hoop ooit nog eens een subsidie te mogen ontvangen.
Of een eigenaar subsidie kreeg, hing ook af van de vele bezuinigingsoperaties die
in de loop der tijd werden ingezet. Meestal ontstonden bezuinigingsacties gedurende
de zomermaanden, tijdens de begrotingsvoorbereiding. Bij een te hoog oplopend
financieringstekort kondigde het ministerie van Financiën dan een subsidie- of
verplichtingenstop af. De meest beruchte was die uit 1971, die voorzover bekend
nooit formeel werd ingetrokken!
Concrete bezuinigingen troffen altijd de hoogte van het totale budget. Uit figuur
2 blijkt dat het restauratiebudget in de loop der jaren fors is verlaagd. Vooral de
sterke daling na 1985 kwam hard aan. Geïndexeerd laten de jaarbudgetten van 1975
tot 1994 zelfs een verlaging tot minder dan de helft zien!
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Naast dit ‘bezuinigingsleed’ heeft de RDMZ ook van een aantal ontwikkelingen
geprofiteerd. Met regelmatige tussenpozen werden er programma's ontwikkeld ter
stimulering van de werkgelegenheid in de bouw, en monumentenzorg pikte hier een
graantje van mee. Met name na de eerste oliecrisis in 1973 trad hierin een versnelling
op. Men meende dat er slechts sprake was van een normale conjuncturele terugslag,
die het beste bestreden kon worden door de economie te stimuleren. Begrippen als
‘inverdieneffecten’ deden hun intrede. In 1979 werd Nederland getroffen door de
tweede oliecrisis. Een sterke daling van de wereldhandel was het gevolg en de rente
steeg sterk. De rendementen van de bedrijven waren uitgehold door de aanhoudend
hoge loonkosten. De resultaten waren rampzalig. Van 1980 tot 1984 gingen 2700
bedrijven failliet. Gedurende drie achtereenvolgende jaren daalde de industriële
productie. De werkeloosheid steeg van 6,3% in 1980 tot 15,3% in 19832..
Additionele werkgelegenheidsprogramma's in de bouw moesten de werkeloosheid
bestrijden. Langdurig werkelozen werden ingeschakeld. De besparing op de
uitkeringsgelden werd vervolgens aangewend ter dekking van de kosten van
restauraties, een aanpak die bekend werd als het ‘terugploegexperiment’3.. Lange tijd
kon door deze injecties de achteruitgang
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van het structurele monumentenzorgbudget worden gemaskeerd.
De samenwerking tussen de ministeries van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk (CRM) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) leidde ertoe dat
vanuit VRO het accent werd verlegd van saneringsplannen naar reconstructieplannen.
Sanering van verpauperde wijken was niet langer een vanzelfsprekendheid zolang
er enige kans was op herstel. ‘De bulldozer uit de binnenstad!’, zo luidde het motto.
Het Besluit reconstructie- en saneringsplannen van 1969 gaf gemeenten de
mogelijkheid 80% van de kosten van verwerving van terreinen en gebouwen door
het Rijk vergoed krijgen. Een ruimhartige en creatieve toepassing van deze
‘80%-regeling’ bracht herstel en behoud van woonhuizen met ‘waarde als monument’
binnen bereik.
Beide ministeries zagen meer en meer in dat hun belangen parallel liepen, althans
voor zover het beschermde gezichten of stadsvernieuwingsgebieden betrof. Steeds
meer groeide het besef dat het niet primair gaat om alleen het behoud van het
beschermde monument, maar ook om dat van het ‘beeldbepalende’ pand4.. Met de
samenwerking was zowel het aspect van de volkshuisvesting gediend als het behoud
van de historische waarde van het stedenbouwkundige ensemble. De ministeries
besloten eendrachtig te gaan samenwerken bij de subsidiëring van het herstel van de
oude binnenstad.
Aan het eind van de jaren zeventig participeerde de RDMZ voorts in programma's
zoals het Integraal Structuurplan Noorden des Lands (ISP) en de Perspectievennota
Limburg (PNL). Dit waren programma's bedoeld om de sociaal-economische structuur
van de drie noordelijke provincies en die van de mijnstreek in Zuid-Limburg te
versterken. ISP en PNL waren initiatieven van het ministerie van Economische
Zaken5..
Thans lijkt het tij te keren. Bij de recente inventarisatie van de restauratiebehoefte
bleek de achterstand zo desastreus, dat monumentenzorg thans een extra impuls van
f 275 miljoen heeft gekregen, besteedbaar in de periode 1996-2000. De
verdeelsystematiek en de (verlaagde) subsidiepercentages zijn in een geheel nieuw
BRRM vastgelegd. En inmiddels heeft de politiek zich ook in gunstige termen
uitgesproken over een eventuele volgende injectie, die dan zal zijn bedoeld om de
totale achterstand van om en nabij de f 1,4 miljard verder in te kunnen lopen.

De eerste onderhoudssubsidie: de molens
Voor verschillende categorieën monumenten zijn op diverse tijdstippen verschillende
mogelijkheden voor onderhoudssubsidie gecreëerd. De oudste van deze regelingen
werd in 1961 van kracht en betrof de molens. Door de jaren heen hebben de molens
steeds een bijzondere positie ingenomen binnen de monumentenzorg.6. Het zal geen
toeval zijn geweest dat het van kracht worden van de regeling en de oprichting van
een aparte molenafdeling binnen de dienst in hetzelfde jaar plaatsvonden.
Aanvankelijk waren de bedragen die werden uitgekeerd nog zeer bescheiden en
alleen bedoeld voor in bedrijf zijnde wind- en waterradmolens. Later, in 1969,
ontstond de roep de regeling ook open te stellen voor niet in bedrijf zijnde molens.
Bij die gelegenheid werd het maximum subsidiebedrag voor draaiende molens
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verhoogd van f 400 naar f 600. Van een minimum subsidiebedrag was nog geen
sprake; pas vanaf 1971 werd een subsidie van minder dan f 10 niet meer uitbetaald.
Omdat de uitvoering stroef verliep en eigenaren lang op hun geld moesten wachten,
besloot men in 1969 de procedure te herzien. De dienst koos toen voor een actieve
benadering: voortaan ontvingen alle eigenaren van molens van rijkswege een
aanvraagformulier voor onderhoudssubsidie.
De maximum- en minimumbedragen werden successievelijk in 1974, 1981 en
1985 verhoogd. In 1989 ging de regeling op in het BROM (Besluit rijkssubsidiëring
onderhoud monumenten). De maxima uit 1985 (f 2000 voor draaiende en f 1200
voor niet draaiende molens) bleven daarbij ongewijzigd.

Een bredere onderhoudssubsidieregeling
Pas in 1981, twintig jaar na de molenregeling, werd ook voor andere categorieën
monumenten een onderhoudsregeling gecreëerd: de Voorlopige regeling
onderhoudssubsidie monumenten.
W. Kramer, voormalig districtshoofd bij de RDMZ en grondlegger van de stichting
Federatie Monumenten wacht Nederland, was een van de grote propagandisten van
een meer algemene onderhoudsregeling. Regelmatig onderhoud, zo luidde zijn credo,
voorkwam dat men na het doorknippen van de linten bij de oplevering van een
restauratie binnen de kortste keren opnieuw met de noodzaak van een restauratie zou
worden geconfronteerd. Alleen al het wind- en waterdicht houden van het object zou
in zijn visie al veel ellende kunnen voorkomen. Ogenschijnlijke kleinigheden, zoals
bijvoorbeeld het rechtleggen van een dakpan of een lei of het regelmatig
schoonhouden van goten en afvoeren, konden rampen voorkomen. Zo ontstond de
Monumentenwacht, de organisatie die sindsdien onlosmakelijk verbonden is met het
onderhoud van onze monumenten. De voorlopige onderhoudsregeling gold als een
experiment voor een periode van vijf jaar. De monu-
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mentencategorieën die voor subsidie in aanmerking konden komen, waren beperkt:
kerken, kastelen, historische landhuizen en buitenplaatsen en orgels, kortom: de
meest kwetsbare monumenten. De uitkeringsbedragen waren bescheiden. Op
principiële gronden werden de woonhuizen uitgesloten van de regeling. De eigenaar
van een huis werd geacht ‘als een goed huisvader’ zelf voor zijn bezit te zorgen. Ook
overheden en publiekrechtelijke lichamen hadden geen toegang tot de regeling. Deze
instellingen achtte men voldoende kapitaalkrachtig om zelf in het onderhoud van
hun panden te voorzien.
Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie gold als voorwaarde dat de
eigenaar vooraf moest kunnen aantonen dat zijn monument in een goede staat van
onderhoud verkeerde. Dit laatste diende ertoe om onderhoud na restauratie te
stimuleren.
De regeling werd in 1986 geëvalueerd. De belangrijkste conclusies waren dat uit
effectiviteitsoverwegingen de maximum-subsidiebedragen omhoog moesten en dat
de categorieën van gerechtigden uitbreiding behoefden.
Om te voorkomen dat het karakteristieke beeld van rietgedekte boerderijen uit het
landschap zou verdwijnen, werd voortaan de mogelijkheid geboden subsidie aan te
vragen voor het onderhoud van rieten daken. Dit betekende een herstel van de situatie
van voor de komst van de voorlopige onderhoudsregeling, toen er een ongeschreven
‘landelijke-bouwkunstregeling’ bestond, die in de wandeling ook wel de
‘rieten-dakenpot’ werd genoemd. Met de aanpassingen van de voorlopige
onderhoudsregeling was in 1989 het reeds genoemde BROM een feit.
Speciaal ter wille van planmatig groot onderhoud van kerkgebouwen is in het
BROM de mogelijkheid geopend voor subsidiëring van tien-jarenonderhoudsplannen.
Op aanbeveling van de Commissie Hirsch Ballin (1988) werd het subsidiepercentage
voor de kerken in geval van een dergelijk tienjarenonderhoudsplan opgetrokken van
50% naar 60%.
De Commissie Hirsch Ballin, voluit geheten de Commissie van advies inzake de
criteria voor steunverlening aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op
geestelijke grondslag, deed nog meer aanbevelingen. Zij constateerde in haar rapport
Overheid, godsdienst en levensovertuiging dat de instandhoudingskosten van veel vooral monumentale - kerkgebouwen de draagkracht van de eigenaren ruim oversteeg.
Het rapport wist het kabinet te overtuigen: naast de verbetering van de
onderhoudsregeling werd f 130 miljoen uitgetrokken voor het in vijf jaar (1990-1994)
inlopen van de restauratie-achterstand. Deze geste kwam tot stand door nauwe
samenwerking tussen de ministeries van WVC en Financiën en werd door beide
departementen ieder voor de helft gefinancierd. De bijzondere regeling, die luisterde
naar de naam Tijdelijke rijkssubsidieregeling instandhouding beschermde
kerkgebouwen (TRIBK), was een succes. De koppeling met het tien-jarenonderhoud
droeg daar nog aan bij. Immers, dankzij deze regelingen zijn vele kerken in een goede
staat van onderhoud gebracht en gebleven. Helaas moest de RDMZ wegens gebrek
aan middelen vanaf 1993 alle verdere subsidie-aanvragers in het kader van het
tienjarenonderhoud van kerkgebouwen teleurstellen. De financiering van het jaarlijks
uitgevoerde klein onderhoud, dat in het jaar na uitvoering kan worden gedeclareerd,
werd vanaf 1986 mogelijk door jaarlijks f 1 miljoen van het restauratie- naar het
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onderhoudsbudget te verschuiven. Dankzij deze verschuiving heeft de honorering
van het reguliere klein onderhoud tot heden geen problemen opgeleverd.

Het onderhoud van buitenplaatsen gesubsidieerd
Al sedert het eind van de jaren zeventig verleent de RDMZ bijdragen aan eigenaren
van parken, tuinen en buitenplaatsen ten behoeve van het wegwerken van achterstallig
onderhoud.7. Aanvankelijk geschiedde dit ad hoc, zonder enige regelgeving.
Duidelijkheid kwam er pas na een onderzoek dat het Nederlands Economisch Instituut
in 1977 verrichtte naar de economische en financiële problematiek van particuliere
Natuurschoonwet-landgoederen. Dit onderzoek leverde een rapport op, dat
concludeerde dat de lasten die eigendom en instandhouding van landgoederen met
zich meebrachten, onevenredig zwaar op de eigenaren drukten. Regelgeving bleek
dringend nodig. Bepaald werd, dat het subsidie zich primair zou gaan richten op die
objecten die als ‘tuinsieraad’ waren aan te merken of die uit compositorische en
functionele overwegingen een rol speelden sedert de aanleg van de betreffende
buitenplaats. Hoofd- en bijgebouwen werden uitdrukkelijk uitgesloten van de regeling.
Subsidieverleners waren aanvankelijk de Directie Natuurbehoud en
Openluchtrecreatie (NBOR) en de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, beide
behorend tot het ministerie van CRM. De subsidiëring geschiedde bovendien in
nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer.
De eerste officiële regeling dateert van 1981. In 1982 verhuisde het NBOR naar
het ministerie van Landbouw en Visserij en in 1983 volgde de publicatie van de
Beschikking bijdragen achterstallig onderhoud historische parken, tuinen en
buitenplaatsen. Het ministerie van Landbouw en Visserij had hierbij het voortouw,
maar handelde ‘in overeenstemming met
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de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk’. Het RDMZ-aandeel
in de regeling werd in 1993 conform de eisen van de Monumentenwet omgezet in
een Algemene Maatregel van Bestuur. Naast de objectgerichte subsidies, verstrekken
de tegenwoordige ministeries van LNV en OCenW jaarlijks ook een bijdrage aan de
belangenorganisatie de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische
Buitenplaatsen (PHB). De meeste particuliere landgoedeigenaren zijn hierbij
aangesloten. Dankzij dit subsidie is de stichting PHB in staat een aantal medewerkers
(hoveniers) in dienst te houden voor regulier onderhoud van de buitenplaatsen van
de aangesloten leden.

Fiscus en monumentenzorg
Vanuit fiscaal oogpunt bezien kan het, afhankelijk van de belastingschijf waarin men
valt, aantrekkelijk zijn in een monument te wonen. Vanuit de gedachte dat de
monumenteneigenaar relatief zwaarder belast wordt met onderhoudskosten dan
eigenaren van ‘gewone’ woningen, wordt hem een compensatie geboden. Het gaat
daarbij alleen om rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten doen
in dit verband niet mee.
Enkele van de belangrijkste belastingwetten waarin deze compensaties aan de orde
komen zijn de Wet op de Inkomstenbelasting, de Wet op de Vermogensbelasting en
de Successiewet. Bij de laatste twee gaat het om onroerend goed dat een erkenning
heeft gekregen in het kader van de Natuurschoonwet. Verreweg de belangrijkste
tegemoetkoming komt voort uit de inkomstenbelasting.
Tot 1971 gold een regeling waarbij voor iedere eigenaar/zelfbewoner bij de berekening
van de inkomsten uit de eigen woning een aftrekmogelijkheid bestond van alle
onderhoudskosten (tot en met de kosten van tuinonderhoud!). Dit leidde vaak tot
eindeloze discussies met de inspecteur. Om daar een einde aan te maken besloot de
wetgever met ingang van 1971 een zogenaamde forfaitaire regeling in te voeren. Dit
betekende dat voortaan een tabel zou worden gehanteerd als saldo van inkomsten
(huurwaarde) minus uitgaven (gestandaardiseerde onderhoudskosten): de zogeheten
huurwaardetabel.
Gedurende 1971 en 1972 heeft er een heel merkwaardige regeling gegolden. De
fiscus conformeerde zich aan de vaststelling van de subsidiabele kosten door de
RDMZ en accepteerde 30% van deze kosten als aftrekposten. Men ging hierbij uit
van een subsidiestroom van 30% van het Rijk, 30% van de gemeente en 10% van
de provincie, zodat 30% overbleef als eigen aandeel. Het hield impliciet een
gelijkschakeling in van het fiscale onderhoudsbegrip met het subsidiabele
kostenprincipe van monumentenzorg. Deze unieke regeling was evenwel geen lang
leven beschoren.
Met ingang van 1973 nam men afscheid van dit tussenregime. Het regeringsvoorstel
wilde de aftrekbaarheid van de kosten weer invoeren voor monumentenwoningen
gelegen op een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet. Voor de normale
monumentenwoningen zou de aftrekmogelijkheid van 30% van de subsidiabele
kosten gehandhaafd blijven. Het amendement-Jurgens c.s. zorgde ervoor dat de
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werkingssfeer van het regeringsvoorstel uitgebreid werd tot alle woningen
ingeschreven in het monumentenregister. De 30%-regeling werd daarbij ingetrokken.
De bronvraag (Vormt een pand na restauratie nog dezelfde bron van inkomsten, of
is er sprake van radicale wijziging? In het laatste geval zijn de kosten niet aftrekbaar!)
en de hoogte van de aftrekbare kosten waren weer ‘in ere’ hersteld. Al naar gelang
zijn overredingskunst wist de ene eigenaar bij zijn inspecteur meer te bereiken dan
de andere.
Signalen over het verschil in toepassing bleven dan ook niet uit. De Leidse
universiteit kreeg opdracht de knelpunten in kaart te brengen en kwam in 1982 met
het rapport Fiscus en Monumentenrestauratie. De auteurs, mr. J.F.M. Giele en mr.
C.J. Oranje, bevalen aan om terug te keren naar de situatie van de jaren 1971 en
1972.
In dezelfde periode werd met de gedachte gespeeld om een nieuwe subsidieregeling
te maken. Cruciaal bij de bepaling van het subsidiepercentage was de fiscale
aftrekbaarheid. De onderhandelingen met het ministerie van Financiën beoogden
een uniforme interpretatie van de fiscale aftrek en duidelijkheid voor de eigenaar,
voordat deze met een restauratie begon. Het resultaat was dat er één centrale inspectie
kwam die namens de lokale inspecteurs uitspraken deed over de fiscale gevolgen
van restauratieplannen: in 1985 werd in Zeist het Bureau Belastingdienst
Monumentenpanden (BBM) geïnstalleerd (later verhuisde het naar Amersfoort).8.
Het bureau was van grote betekenis voor het functioneren van het NRF, dat in
hetzelfde jaar werd opgericht. Met het BBM doorbrak staatssecretaris Koning van
Financiën voor het eerst de autonomie van de lokale inspecteur, hetgeen als een
unicum is te beschouwen. Een belangrijke succesfactor voor het welslagen van het
BBM was het geringe verloop van het personeel. In de 12½ jaar van zijn bestaan
heeft zich slechts drie keer een wisseling van inspecteur voorgedaan. De pioniers
van het eerste uur waren drs. I.W.M. Duijvestein en H.C. Achterberg.
Ten tijde van de Commissie Oort (1986), met haar
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plannen tot verregaande vereenvoudiging van de loon- en inkomstenbelasting, zag
het er even somber uit. De commissie adviseerde om ter wille van meer stroomlijning
een aantal aftrekposten, waaronder die voor monumenteneigenaren, af te schaffen.
Dit zou budgettair neutraal geschieden: de opbrengst zou worden aangewend voor
een verhoging van de bestaande subsidies. Op het oog leek het voorstel niet
onaantrekkelijk. Per 1 januari was echter een geheel nieuwe systematiek voor de
financiering van de monumentenzorg in werking getreden met als pijler de fiscale
aftrek voor monumentenwoningen. Wijziging hierin zou onoverzienbare gevolgen
hebben opgeleverd. Het kabinetsstandpunt dat er ‘alle reden was de bestaande regeling
te handhaven’, kwam dan ook als een godsgeschenk.

Een eigen bankier:
het Nationaal Restauratiefonds
De basis van het Nationaal Restauratiefonds (NRF) werd gelegd in 1981. In dat jaar
was de zogeheten Heroverwegingsprocedure op gang gekomen.9. Via deze procedure
werden jaarlijks enkele grote beleidsvelden aan een kritische analyse onderworpen
door ambtelijke werkgroepen, waaraan naast het vakministerie werd deelgenomen
door de ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken, Volkshuisvesting en
Ruimtelijke Ordening, Economische Zaken, Algemene Zaken en Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Ook het terrein van de monumentenzorg werd uitverkoren om te
worden ‘heroverwogen’. Het accent lag op het bereiken van besparingen. Jan Jessurun
komt de eer toe van de nood een deugd gemaakt te hebben. Het was zijn idee om de
korting op de bestaande subsidies à fonds perdu aan te wenden voor de introductie
van renteloze of laagrentende leningen en op die manier een zogeheten revolving
fund in het leven te roepen.
Begin jaren tachtig leek ook het politieke klimaat mee te werken. Na de
kortstondige zittingsperioden van de twee vorige kabinetten trad in november 1982
het kabinet Lubbers I aan; een langetermijnperspectief werd weer mogelijk. L.C.
Brinkman werd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hij gaf Jessurun
zijn fiat om besprekingen te openen met de pensioenfondsen en het Bouwfonds
Nederlandse Gemeenten.
Jessurun kreeg zijn zin. Bij de behandeling van de WVC-begroting voor 1983 nam
de Tweede Kamer een motie van het Kamerlid Van der Vlies aan, waarin de regering
werd uitgenodigd een meerjarenbeleid op het terrein van de monumentenzorg te
formuleren.10. Een jaar later lag er weer een motie van Van der Vlies, nu over de
wenselijkheid van een restauratiefonds. Zo'n fonds zou, met medewerking van
institutionele beleggers, een continue bouwproductie in de monumentenzorg moeten
stimuleren. De motie riep de regering op om al het mogelijke te doen om de weg
voor de oprichting van een restauratiefonds vrij te maken en de Tweede Kamer
daarover vóór 1 maart 1984 te rapporteren.11. Er was veel gedelibereer in de Kamer,
maar uiteindelijk werd het taboe van fondsvorming met rijksgeld ‘buiten de deur’
doorbroken.
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Nader onderzoek van de aanbevelingen uit het rapport Heroverweging
Monumentenzorg leerde dat een systeem van laagrentende leningen uitvoerbaar zou
zijn, mits het subsidie à fonds perdu niet geheel zou verdwijnen. Een algehele
vervanging van subsidies door leningen zou het risico van een te grote afname van
bouwactiviteit met zich meebrengen. Een voorzichtige start leek daarom wijs. Het
voorstel was om te beginnen met een halvering van het subsidie van 60% naar 30%
voor alle eigenaren die over fiscale aftrekmogelijkheden beschikten. Ter compensatie
zou voor de ontbrekende helft een laagrentende lening worden verstrekt, met het
eigen onroerend goed als onderpand. In feite kwam dit neer op een vorm van
hypotheekverstrekking. Men vond het onverstandig de uitvoering hiervan bij de
RDMZ te leggen. Beter leek het, aansluiting te zoeken bij een bestaande organisatie
die dagelijks met dit bijltje hakte. Uiteindelijk werd gekozen voor een
hypotheekverstrekking via een afzonderlijke particuliere organisatie - een stichting
- waarbij deze voor de uitvoering gebruik maakt van de expertise van een bestaande
organisatie.
In de Nota over de Monumentenzorg van minister Brinkman uit 1984 wordt de
oprichting van de Stichting Nationaal Restauratiefonds aangekondigd en in 1985
was deze een feit. Het NRF maakt sindsdien gebruik van kennis en kunde van het
Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Gezien de in de nota van Brinkman
aangekondigde decentralisatie van taken, bevoegdheden en geld, vormde de keuze
van het Bouwfonds strategisch gezien een goede zet. De aandelen van het fonds zijn
immers voor de volle 100% in eigendom bij de gemeenten.
Ook bij de samenstelling van het bestuur speelde de decentralisatie op de
achtergrond mee. Bewust is gekozen voor een breed samengestelde
vertegenwoordiging uit de drie bestuurslagen, aangevuld met financiële experts. Het
voorzitterschap van mr. Pieter van Vollenhoven heeft in niet geringe mate bijgedragen
aan het grote succes van het NRF.
Het NRF kreeg een extra politieke lading doordat in de zogeheten beleidsbrief van
de bewindslieden van
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3 De extra middelen die sedert 1990 door het NRF via het Revolving Fund zijn gegenereerd, afgezet
tegenover de prognose uit 1984; de bedragen links zijn met 1000 te vermenigvuldigen. Opvallend is
de sterke stijging gedurende de laatste drie jaren, zeker wanneer vergeleken met de prognose. Bron:
NRF.

WVC van 26 september 1983 de volgende passage was opgenomen: ‘De subsidiëring
van monumentenrestauraties heeft onze bijzondere aandacht; de omvang van de voor
dat doel beschikbare middelen is onvoldoende om ons rijke monumentenbestand in
afdoende mate in stand te houden. Wat de bestuurlijke herverdeling van
verantwoordelijkheden betreft zij verwezen naar het Decentralisatieplan [van BiZa]
dat het kabinet op 13 september j.l. aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Van
de hierin genoemde beleidsvoornemens, die uiterlijk in de periode tot 1989 moeten
worden gerealiseerd, wordt slechts afgeweken indien blijkt dat institutionele beleggers
bij de financiering van de monumentenzorg kunnen worden betrokken en deze
tezamen met de overheid besluiten tot oprichting van een nationaal fonds voor de
monumentenzorg.’
Het Decentralisatieplan van BiZa kwam neer op een verdeling van het
monumentenbestand in A- en B-monumenten, waarbij het budget behorend bij de
B-monumenten (vooral woonhuizen) rechtstreeks naar de algemene middelen van
het gemeentefonds zou verhuizen en dat behorend bij de A-monumenten (monumenten
van nationale waarde) op den duur dezelfde weg zou gaan, tenzij de uitkering c.q.
subsidiëring tijdig van een wettelijke grondslag zou worden voorzien. Die wettelijke
grondslag kwam er met de Monumentenwet 1988 (artikel 34), waarmee de A- en
B-monumenten van de baan waren.
Mede dankzij de inzet van twee medewerkers van het Bouwfonds, D.M. Bos en A.
Welgraven, zijn de ontwikkeling van het nieuwe subsidieregime en de introductie
van het NRF voorspoedig verlopen. Met de benoeming van Welgraven tot directeur
van het NRF waren een goede implementatie en continuïteit in beleid verzekerd.
Het NRF beheert het Revolving Fund. De voeding hiervan bestaat uit de subsidies
van het ministerie van OCenW voor het verstrekken van de restauratiehypotheken
(de laagrentende leningen), vermeerderd met het netto bedrijfsresultaat van het NRF.
Figuur 3 schetst de ontwikkeling van de extra middelen die via het Revolving Fund
in de afgelopen jaren werden gegenereerd, ten opzichte van de prognose uit 1984.
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De met het NRF ingeslagen weg is dus een voor de monumentenzorg profijtelijke
gebleken. Een waarschuwing lijkt hier echter op haar plaats. Want zal het NRF ook
in de volgende eeuw op dezelfde basis kunnen blijven functioneren? Bij het
vormgeven van het belastingstelsel voor de toekomst wordt beoogd het aantal
aftrekposten drastisch te verminderen.
Voor monumenteneigenaren is de aftrekbaarheid van onderhoudskosten van groot
belang. Deze aftrekpost onderscheidt zich van andere, doordat het hier gaat om een
correctie van het huurwaardeforfait op eigen woningen. Het onderhoud van de
monumenten door hun eigenaren zou door het schrappen van de aftrekbaarheid in
gevaar komen. Bovendien maakt de fiscale aftrekmogelijkheid sinds 1986 onderdeel
uit van de restauratiesubsidieregelingen van OCenW. Schrappen ervan zou betekenen
dat de gehele subsidiemethodiek gewijzigd zou moeten worden, inclusief het
Revolving Fund van het NRF. Waakzaamheid is dus geboden!

Eindnoten:
1. Machtiging hoofddirecteur RDMZ, volgens beschikking minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk, dr. M.A.M. Klompé, d.d. 19 juni 1967.
2. Zie ook de lustrumbundel (uitgegeven door het ministerie van Financiën) Goed besteed en niet
zo zuinig ook. Inspectie der Rijksfinanciën 1921-1996, Den Haag 1996.
3. Ministerie van VROM, Terugploegen in de bouw, 's-Gravenhage september 1983.
4. Verbetering van woonhuismonumenten 1970-1985. Evaluatie van het overheidsbeleid inzake
de verbetering van woonhuismonumenten in beschermde of te beschermen stads- en
dorpsgezichten, Zeist 1989.
5. Jaarverslag RDMZ 1980, 101 e.v.
6. Zie ook het artikel ‘Molenbehoud’ van Gerrit Keunen in dit jubileumboek.
7. Zie ook de bijdrage van Rob de Jong in dit jubileumboek.
8. Resolutie ministerie van Financiën, nr 284-13057, d.d. 19 september 1984.
9. ‘Heroverweging Monumentenzorg’, deelrapport 46 van de Heroverweging collectieve uitgaven
(Rijksbegroting), Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1981-1982, 16625,
nr 55.
10. Motie Van der Vlies c.s. d.d. 13 december 1982, bij de behandeling van de begroting 1983 van
het ministerie van WVC door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
11. Motie Van der Vlies c.s. d.d. 20 december 1983, bij de behandeling van de begroting 1984 van
het ministerie van WVC door de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
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Peter Don, Huub Kurvers, Piet van der Schuit, Onno Wiersma en
Gerrit Keunen.
De technologie van de instandhouding
Voor de instandhouding van het gebouwde erfgoed zijn technische en
technologische kennis en expertise van vitaal belang. En dan gaat het om
heel specifieke, specialistische kennis en expertise, want een oud monument
is iets heel anders dan een nieuw gebouwd pand en het zo vurig verlangde
behoud is iets heel anders dan de ongewenste vernieuwing. Bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg is een aantal technische specialismen
‘in persoon’ aanwezig, het ene specialisme overigens al veel langer dan
het andere. In dit hoofdstuk passeren vijf van deze specialismen de revue.
Zij spelen een belangrijke rol in de werking van de RDMZ als centrale
belangenbehartiger en centraal kennis- en expertisecentrum voor de
monumentenzorg in Nederland en zijn daartoe gebundeld in de afdeling
Instandhoudingstechnologie.

Natuursteen
Een bijdrage van Peter Don
Het eerste technisch-specialistische onderwerp waar de georganiseerde
monumentenzorg in Nederland zich professioneel mee ging bezighouden, was dat
van de natuursteen.1. Toen de moderne architectuur zich in het begin van de twintigste
eeuw in rap tempo losmaakte van het natuursteenvak, moest de monumentenzorg
zich wel opwerpen als de hoedster van de vakkennis op het terrein van de
steenhouwer.

Bemoeienis van de Rijkscommissie
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg,
die in 1918 aantrad, vanaf het begin veel aandacht schonk aan de keuze en bewerking
van natuursteen bij restauraties en aan de beoordeling van nieuw beeldhouwwerk
dat oude beelden aan en in monumenten moest vervangen. Twee Delftse hoogleraren
werden zelfs speciaal hiervoor in de Rijkscommissie benoemd: de beeldhouwer
A.W.M. Odé en de materiaaldeskundige ir. C.K. Visser. In 1919 werd bovendien
een contract gesloten met dr. ir. A.L.W.E. van der Veen, mijnbouwkundig ingenieur,
die tot aan de Tweede Wereldoorlog adviseerde over de aard en kwaliteit van de bij
restauraties te gebruiken natuursteen. Het was vooral Odé, man van de praktijk, die
wees op het grote belang van een goede afwerking van het nieuw te maken
steenhouwwerk aan een monument. Het uiterlijk van zo'n monument mocht vooral
niet te strak, te glad, te ‘onbezield’ zijn, en het nieuwe werk moest goed aansluiten
bij het gehandhaafde oude er direct naast. Bij het hakken van bijvoorbeeld profielen
moest men niet al te mathematisch zuiver te werk gaan, maar juist kiezen voor een
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wat vrijere plastische uitvoering. Odé droeg deze benadering niet alleen in de
commissie uit, maar ook in zijn onderwijs in Delft.
Voorts speelde in de commissie met regelmaat de zeer wezenlijke vraag of te
vernieuwen beeldhouwwerk door kopieën of door moderne creaties zou moeten
worden vervangen. Dit laatste gaf natuurlijk alle gelegenheid tot schermutselingen
tussen aanhangers van de oude richting (onder wie de Rijksarchitect voor de
Monumenten Adolf Mulder) en Jan Kalf en de zijnen, die meenden dat in zulke
gevallen de voorkeur moest worden gegeven aan modern werk. Odé was in beginsel
deze laatste mening ook toegedaan, maar probeerde in de praktijk veelal een redelijk
midden te vinden tussen de twee uitersten. In 1951 werd het Zandsteenbesluit van
kracht, hetgeen inhield dat, met het oog op de gezondheid van de steenhouwers, in
de bouw niet langer zandsteen verwerkt mocht worden. Dit bracht de monumentenzorg
in een lastig parket, omdat aan zeer veel oude
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1. A. Slinger, beeldhouwer en natuursteendeskundige bij de RDMZ, aan het werk bij het grafmonument
van Engelbert II van Nassau in de Onze Lieve Vrouwekerk van Breda. Slinger zit links op de houten
stellage en begeleidt het demonteren van het monument. Foto RDMZ, J.A.L. Bom, 1951.
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gebouwen zandsteen is toegepast en men voor restauraties nu naar vervangende
materialen moest omzien. Deze zoektocht naar adequate natuursteensoorten die de
zandsteen zouden kunnen vervangen, leidde tot nieuwe bezinning in de
Rijkscommissie over de wijze van verweren en de houdbaarheid van natuursteen.
Intussen was prof. Odé in de commissie opgevolgd door een andere beeldhouwer,
L.O. Wenckebach, eveneens hoogleraar. Hij wierp zich op het ontstane probleem,
maar toen het, zelfs bij uitgebreide voorzorgsmaatregelen, niet mogelijk bleek voor
het verwerken van zandsteen aan belangrijke monumenten ontheffing van het besluit
te verkrijgen, trok hij zich uit de Rijkscommissie terug. Daarmee hield in 1956 de
rechtstreekse vertegenwoordiging van ‘de natuursteen’ in de Rijkscommissie op te
bestaan. In 1975 vroeg Tillema zich af ‘of het (...) juist is dat in de tegenwoordige
monumentencommissie geen beeldhouwer meer zitting heeft. Wanneer men echter
bedenkt in welke richting de moderne beeldhouwkunst zich ontwikkelt - mogen we
in veel gevallen dit woord nog wel gebruiken? - dan kan men zich óók afvragen of
de combinatie van moderne sculptuur en restauratiewerk nog enige kans op harmonie
biedt.’ En enigszins angstig adstrueerde hij dit met een beschrijving van een
vervangend beeld, ‘als “object” van profielijzer of kunststof’.2.

Beeldhouwers bij Rijksbureau en Rijksdienst
Tegenover deze ontwikkeling in de Rijkscommissie staat het feit dat het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg zich intussen van de nodige deskundigheid op het vlak
van de natuursteen had verzekerd. In 1930 was N. van der Schaft, voormalig assistent
van Odé en betrokken bij de restauraties van de Sint-Jan in Den Bosch, het stadhuis
van Middelburg en de Utrechtse Domtoren, aangesteld als beeldhouwer bij het
Rijksbureau. Van der Schaft maakte de geboorte van de Rijksdienst in 1947 mee en
zag zich vanaf 1949 ondersteund door een tweede beeldhouwer binnen de dienst, in
de persoon van A. Slinger. Ook deze had voordien al in de restauratie gewerkt.
Behalve de beide beeldhouwers was ook J.A.L. Bom, hoofdarchitect bij de Rijksdienst,
in hoge mate geïnteresseerd in het onderwerp. Hij publiceerde in 1950 in het Bulletin
van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond een omvangrijk artikel onder
de titel ‘Natuursteen bij historische bouwwerken’, dat als een samenvattend overzicht
van de kennis op dat moment kan worden beschouwd.3.
Nadat Van der Schaft in 1958 met pensioen was gegaan, stond Slinger vrijwel
alleen tegenover de omvangrijke problemen van natuursteen en beeldhouwwerk.
Binnen Rijkscommissie en Rijksdienst nam de belangstelling voor deze problematiek
intussen duidelijk af. Maar Slinger hield het vuur brandende. Het atelier van de
beeldhouwer van de Rijksdienst was destijds een grote ruimte op de vliegbasis
Ypenburg, waar ook de Collectie Bouwfragmenten van de dienst was opgeslagen.
Daar werd gewerkt wanneer er niet het land in moest worden gegaan naar de diverse
lopende restauraties. Meer dan voorheen het geval was geweest, werd de steen aan
de groeve gekeurd en ook bij nieuwbouw werd over te gebruiken natuursteen soms
het advies van de Rijksdienst ingewonnen. Zo ontstond er bij de dienst een omvangrijk
overzicht over allerlei aspecten van de natuursteen en hoe ermee om te gaan, met
name bij restauraties, en ontwikkelde Slinger zich tot een uiterst ervaren
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natuursteenkenner. Hij droeg zijn kennis uit in rapporten, lezingen en cursussen en
liet de dienst een grote hoeveelheid documentatie na.4.
In 1978, toen Slingers pensionering voor de deur stond en zijn opvolging werd
geregeld, solliciteerde Gerard Overeem bij de RDMZ. Na een opleiding aan zowel
de academie als de steenhouwersschool had hij eerst een tijdlang bij een steenhouwerij
gewerkt. Slinger zag wel wat in hem, juist omdat hij tegelijk beeldhouwer was en
kennis van steenhouwen had. Dat hij geen vreemde talen sprak, werkte echter
enigszins in zijn nadeel. Daarom werd besloten een andere sollicitant, Jaap Querido,
direct aan te nemen en tegelijk Overeem ‘in de wachtkamer’ te houden tot
hoofddirecteur Jessurun erin geslaagd zou zijn ook voor hem een vacature te creëren.
Dit gebeurde een jaar later en zo kreeg Slinger in feite twee opvolgers.
Overeem en Querido vormden een goed koppel: de een de man van de praktijk,
als het ware altijd met de beitel in de hand, de ander de theoreticus, voorzien van
een brede kennis. Querido ontwikkelde belangrijke nieuwe methoden, waarvan hier
de ontzoutingsmethode genoemd moet worden. Deze methode, die ervoor zorgde
dat het marmeren beeldhouwwerk van de Vierschaar in het Koninklijk Paleis op de
Dam in Amsterdam niet hoefde te worden vervangen, ontwikkelde Querido in
samenwerking met zijn collega Rob Crèvecoeur. Het principe van de methode is de
ontzouting van min of meer poreuze natuursteen waarin door een of andere oorzaak
zout is binnengedrongen, door deze steen te verzadigen met water en onder te
dompelen; door ervoor te zorgen dat het water steeds in beweging is en ververst
wordt, migreert het zout en wordt de steen gereinigd. Een andere methode aan de
ontwikkeling waarvan Querido veel heeft bijgedragen, is de zogenaamde
Ibach-methode. Deze is erop gericht om natuursteen waarin de interne samenhang
te gering is geworden
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en die dus afbrokkelt, te repareren door in de poriën een materiaal in te brengen dat
vocht tegenhoudt en dat de interne cohesie weer versterkt. Hoewel de methode in
tufsteen nog nooit succesvol was toegepast, kwam Overeem met deze oplossing als
alternatief voor de geplande volledige vervanging van alle tufsteen in de Pandhof
van de Utrechtse Dom. Hij slaagde en wist zo veel authentiek materiaal te behouden.
In zijn eerste jaren bij de dienst viel het Overeem bij voortduring op dat veel
steenhouwerswerk in Nederland door Duitse firma's werd gedaan. Reden was, dat
die goedkoper werkten, omdat ze beter planden en betere machines bezaten. In
Nederland werkten nog steeds veel kleine bedrijfjes, in forse onderlinge concurrentie
en met een grotendeels verouderd machinepark. Overtuigd van de noodzaak om het
ambacht in eigen land hoog te houden of, zo nodig, weer op te krikken, vergaarde
Overeem in het buitenland de meest recente kennis op het gebied van machines en
dergelijke en zette hij zich vervolgens in Nederland in voor een ontwikkeling in de
richting van een goede, moderne bedrijfstak. Een aantal kleinere bedrijven sneuvelde
en Overeem kreeg regelmatig het verwijt dat hij het aloude vakmanschap om zeep
hielp, maar er kwam een keer ten goede. Het was en is Overeems grote ambitie om
de kwaliteitseisen op te schroeven, maar er tegelijk zorg voor te dragen dat het werk
in Nederland blijft. Soms is het daarbij voldoende om goede steen uit een ander land
te halen dan het land waar ook de op het eerste gezicht in te zetten steenhouwersfirma's
vandaan komen. Daarmee wordt een ongezonde verbinding verbroken en ontstaat
er weer een gelijke concurrentiepositie tussen de Nederlandse en de buitenlandse
firma's. Zo bewerkstelligde hij dat er voor de restauratie van de Onze Lieve
Vrouwetoren van Amersfoort natuursteen (Franse basalt) uit Frankrijk werd gehaald,
in plaats van uit Duitsland. En als vervanging voor de vaak slechte Belgische hardsteen
wees hij op de mogelijkheid van hardsteen uit Ierland. Bij de restauratie van het
stadhuis van Maastricht leidde dit laatste tot succes: Ierland leverde de steen en het
werk voor de steenhouwers bleef in Nederland. Om het gebruik van nieuwe
natuursteen op goede gronden te kunnen adviseren, is het af en toe nodig om de
groeves in het buitenland te bezoeken. Hierbij zorgt Overeem er steeds voor, dat hij
niet alleen in de groeve zijn ogen goed de kost geeft, maar dat hij ook goed kijkt naar
de gebouwen in de directe omgeving waaraan de betreffende natuursteen is verwerkt.
Dit geeft hem veel informatie over hoe de steen zich houdt, hoe hij verkleurt
enzovoort.
De belangrijkste zorg in het huidige tijdsgewricht is, volgens Gerard Overeem, de
zorg voor de handhaving van kwaliteit. Daarvoor is allereerst continuïteit in de
geldstroom nodig; hortende en stotende restauraties als gevolg van onregelmatig
binnenkomende subsidiegelden zijn funest voor de betrokken bedrijven en maken
het vrijwel onmogelijk de expertise in eigen land te handhaven. Daarnaast moet
geconstateerd worden dat kwaliteit begint bij de architect. Die moet goed en heel
precies kunnen omschrijven wat er moet gebeuren. Vroeger was dat veel minder
essentieel, omdat er toen nog tal van ouderwetse vaklui waren, die aan een half woord
genoeg hadden. Maar tegenwoordig wordt heel veel met de machine gemaakt, als
het ware nagebootst, en dat maakt precieze omschrijving zo belangrijk.
Overeem constateert dat er dringend een modelbestek voor natuursteen moet
komen, typisch een klus voor het centrale kennisinstituut de RDMZ en dus voor
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hemzelf. De voltooiing van zo'n modelbestek heeft hij voor de nabije toekomst op
zijn programma staan.

Van loep tot hellemond: schilderingen en monumentenzorg
Een bijdrage van Huub Kurvers
In vergelijking met de situatie in een aantal andere West-Europese landen, kreeg de
Nederlandse monumentenzorg op rijksniveau pas laat een speciale deskundige voor
‘schilderingen en decoratieve zaken’. Begin 1970 kon bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg zo'n specialist worden aangetrokken.1. Voordien werd bij
voorkomende gelegenheden ad hoc gezocht naar beschikbare privé-restauratoren en
verliepen de archivering en verwerking van onderzoeksgegevens,
conserveringsverslagen en andere documentatie stroef en ongecoördineerd.
Ten behoeve van een schets van een halve eeuw schilderingenconservering bij de
RDMZ kan ik voor de periode vanaf 1970 mijn eigen herinnering en ervaring als
informatiebronnen gebruiken, maar over de periode daarvoor moeten bruikbare
gegevens opgespoord worden in bij de Rijksdienst verzamelde publicaties en dossiers
van divers gehalte.
Liep Nederland bij de start van de ‘grote’ monumentenzorg aanzienlijk achter bij
met name Engeland, Frankrijk en Duitsland,2. zo'n vergelijkbaar langzame start maakte
ons land ook op het punt van de aandacht voor schilderingen en al het andere dat
met de kleurige afwerking van monumenten van doen heeft.
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In 1970 was bij de Rijksdienst alle begin nog moeilijk; er moest bijvoorbeeld weken
onderhandeld worden over de aanschaf van een zo noodzakelijk werktuig als een
loep! Waar verreweg de meeste vergelijkbare overheidsinstellingen op het gebied
van de monumentenzorg in de landen om ons heen sinds jaar en dag niet alleen
deskundige adviseurs voor schilderingen in dienst hebben, maar vaak ook uitvoerende
restauratoren, kreeg de Rijksdienst voor de Monumentenzorg dus pas op 1 januari
1970 zijn eerste vaste kracht in huis.

Groeiende bezorgdheid en een begin van zorg
De geboorte in 1859 van de georganiseerde monumentenzorg in Nederland - de
gedachte ging op dat moment alleen nog maar uit naar een commissie - vond plaats
in het Trippenhuis in Amsterdam.3.
Het feit dat een en ander werd aangezwengeld door dr. C. Leemans naar aanleiding
van zijn ontdekking van een aantal gewelfschilderingen, koppelt deze belangrijke
historische gebeurtenis moeiteloos aan het onderwerp van deze schets.
De in 1859 op instigatie van Leemans door de Letterkundige Afdeeling van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen ingestelde commissie verspreidde een
rondzendbrief waarin zij uitlegde waarvoor bij het Nederlandse volk aandacht werd
verwacht. Het betrof: bouwkunst, ‘zoo openbare gebouwen en gedenkteekenen, als
bijzondere woningen en gedeelten van gebouwen’, beeldhouw- en schilderkunst,
‘muurschilderingen ofzoogenaamde fresko's vooral niet te vergeten’, nijverheidskunst
in alle mogelijke materialen, enzovoort. Het is opvallend hoe hier de
muurschilderingen speciaal in de aandacht worden aanbevolen.4.
Natuurlijk waren in die jaren de mogelijkheden om schilderingen feitelijk te
conserveren uiterst beperkt. Na het blootleggen van de schilderingen door het
wegnemen van de kalklagen die eroverheen waren aangebracht, werd meestal alleen
een ‘overtekening’, een calque op ware grootte, gemaakt. Daar bleef het dan bij.5. Zo
ook in het geval van acties door jhr. mr. Victor de Stuers, de man die met zijn pamflet
‘Holland op zijn smalst’ in 1873 zoveel beroering zou wekken dat daarna wel
overgegaan moest worden tot een beter georganiseerde monumentenzorg.
De Stuers hield zich al vroeg met schilderingen bezig en rapporteerde erover aan
de commissie. Zo werd in 1868 door hem de prachtige, delicate muurschildering op
de noordwand van de Dominicanenkerk te Maastricht gemeld. Deze schildering had
hijzelf ‘ontbloot, gereinigd en afgeteekend’.6.
Ook het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en
Kunst, dat van 1874 tot 1879 actief was, stuurde een rondzendbrief en weer werd
speciale aandacht gevraagd voor schilderingen. De circulaire verzocht namelijk tijdig
mededeling te doen ‘van alle feiten, waarvan de wetenschap voor de zaak onzer
geschied- en oudheidkundige monumenten belangrijk kan zijn (...) en inzonderheid
van muurschilderingen, die dikwijls in onze oude kerken onder de kalklaag verborgen
zijn en voor de kennis onzer vroegste kunst van onberekenbaar nut zijn’7.
Ondanks het herhaald opduikende verzoek om extra aandacht voor schilderingen,
liep de beeldhouwkunst wat de belangstelling van de vroege monumentenzorgen
betreft voorop. Men kon lang niet overal de roomse schilderingen uit de periode van
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voor de Reformatie waarderen. Zo moesten in de Hervormde kerk te Dinxperloo
gordijntjes worden aangebracht voor de gerestaureerde schilderingen in het koor en
wij kennen afbeeldingen van gewelfschilderingen in de Arnhemse Eusebiuskerk die
vóór de oorlog via ingenieuze installaties achter gordijnen konden worden verborgen.
Beeldhouwkunst werd gemakkelijker geaccepteerd. Als schilderingendeskundige bij
de Rijksdienst wist ik mij vanaf het begin gesteund door beeldhouwer Ad Slinger,
die al tientallen jaren bij de RDMZ als vaste kracht in dienst was. Zelf moest ik
beginnen aan een leeg bureau, omdat er immers geen voorganger was.8.

De schilderingen in de kerk
Lange tijd waren het vooral de schilderingen en overige aspecten van kleurige
afwerking in kerkelijke gebouwen die de aandacht van de monumentenzorg trokken.
Daarbij was het uiteraard steeds van belang of het ging om een rooms-katholieke of
een hervormde, een gereformeerde, een lutherse of een doopsgezinde kerk.9. Dat een
kerkgebouw van de gereformeerden altijd geheel kaal en wit was van binnen en een
katholieke kerk immer kakelbont beschilderd en tot de nok gevuld met beelden en
altaren, is een achterhaald idee. Veel kostbaarheden uit de Middeleeuwen bleven na
de Hervorming in de kerken staan. Sommige verdwenen pas veel later, als gevolg
van een brand, of omdat ze niet meer gerepareerd konden worden, of puur omdat ze
niet meer pasten bij de smaak van de tijd.10. Verder werden ook na de Reformatie
nog tal van ‘sieraden’ in de kerken aangebracht.
Zo bezit menige protestantse kerk nog inventarisstukken die nu meestal onder het
verzamelbegrip ‘schilderingen’ worden gerangschikt, maar die dat strikt genomen
niet zijn: tekstborden, rouw- en wapenborden en epitafen. De prachtige reeks
tekstborden uit de Hervormde kerk van Geertruidenberg
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2. Detail van de door H.H.J. Kurvers vervaardigde, getekende documentatie van de schilderingen en
geschilderde decoraties in het koor van de Munsterkerk in Roermond. Foto RDMZ.

staat vooraan in de rij belangrijke voorbeelden; enkele van deze borden dateren nog
uit de zestiende eeuw. En - om nog maar een voorbeeld te noemen - ook de Grote
kerk van Maassluis bezit prachtige, midden-zeventiende-eeuwse tekstborden.
Daarnaast zijn er de schilderingen op muur of zuil met teksten in rijke omlijsting,
die eveneens uit de protestantse periode stammen. De vroeg-zeventiende-eeuwse
kolomschilderingen in de Hervormde kerk van Medemblik zijn hiervan een goed
voorbeeld.
Bij dit soort elementen staat de tekst voorop. ‘Het in letters uitgeschreven Woord
neemt de plaats in van de geschilderde bijbelse voorstellingen,’ schrijft Van
Swigchem.11. Strikt genomen is het niet de eerste taak van monumentenzorg om bij
dergelijke teksten te streven naar compleetheid. Men zou het kunnen laten bij de
zorg voor ‘het behoud van de materiële echtheid van de historische substantie’ en
dus het aanvullen van de tekst op plaatsen waar lacunes zijn ontstaan achterwege
kunnen laten. Van het allergrootste belang is immers het behoud van de
documentatiewaarde van het materiaal zelf en van de hierin opgesloten oorspronkelijk
toegepaste technieken.12.
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Daarom wordt in het algemeen een zo groot mogelijke terughoudendheid ten
aanzien van toevoegingen in verf aangehangen. Hier, bij de tekstborden, is het streven
naar een volledig leesbare ‘boodschap’ echter verdedigbaar.
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Van ‘varia’ tot een structurele aanpak
Zoals gemeld, was er tot 1970 geen specifiek aanspreekpunt voor schilderingen bij
de RDMZ. Toch bevat het oud archief van de dienst wel sporen van bemoeienis met
het onderwerp.
Het dossier ‘Aesthetische en deskundige voorlichting’ presenteert onder de kop
‘Varia’ uit de jaren 1921-1961 inderdaad van alles. De inhoud varieert van een
verzoek uit 1925 om inlichtingen in verband met een aan te leggen collectie
keukenvoorwerpen van omstreeks 1825 ten behoeve van een tentoonstelling van een
jubilerende zaak in ‘Huishoudelijke artikelen, keukenuitrustingen, haarden & kachels,
Senking gas- & kolenfornuizen’ tot de neerslag van een discussie over klankpotten
aan de binnen en buitenzijde van kerkgebouwen en van de in 1953 gewenste
bescherming van een stoomcaroussel tot een sceptisch schrijven van E.H. ter Kuile
uit 1961 betreffende de hardnekkig optredende zoekpartijen naar meetkundige
systemen in de bouwwerken van Oudheid en Middeleeuwen.
Maar ook bevat dit dossier een brief van 22 april 1947 (het oprichtingsjaar van de
RDMZ), waarin wij lezen: ‘(...) deel ik U mede, dat de zes stuks, bij U berustende,
in hout gevatte ronde, neo-gotische glasin-lood ramen, geen oudheidkundige of
artistieke waarde hebben (...) Zij schijnen afkomstig te zijn uit het pand bij de Gotische
zaal aan het Noordeinde, eigendom van de Friesche Verzekeringsmaatschappij,
alhier.’ De waardering voor dergelijke zaken ligt tegenwoordig duidelijk anders.
Naar aanleiding van een vraag over het pand Burgwal 80/1 te Kampen wordt op
27 april 1950 het volgende vermeld: ‘(...) niets gevonden over wandschilderingen in
dit pand. De Rijksdienst bezit evenwel een verzameling oude tekeningen van
muurschilderingen, waarvan een kleine kans bestaat dat deze iets bevat van de door
U gezochte gegevens. Momenteel is het wegens reorganisatie niet mogelijk hiernaar
nader onderzoek te doen.’ Maar op 5 juni 1950 wordt bericht dat er toch een
aftekening van de schildering bij de RDMZ berust.
Tegenwoordig wordt de materie meer structureel aangepakt. Daarbij krijgt de
schilderingendeskundige van de RDMZ niet alleen schilderingen in de meest strikte
zin des woords te behandelen, maar ook andere decoratieve zaken, alle uiteraard
behorend bij de onroerende substantie van het monument. Meestal wordt bij hem
advies ingewonnen met het oog op voorgenomen conservering of restauratie. Niet
zelden is een kort oriënterend onderzoek vanwege de RDMZ de basis ofwel het
startpunt voor door derden uit te voeren, meer uitgebreide werkzaamheden.
Tien jaar lang ontwikkelde het werk zich van nul tot wat het in 1980 was. Toen
werd een tweede deskundige aangetrokken in de persoon van Rob Crèvecoeur, die
tot 1992 aan de dienst verbonden bleef. Door hem werden onder andere verfaspecten,
de afwerking van poreuze bouwmaterialen en gebrandschilderd glas behartigd. Enkele
jaren na zijn vertrek besloot samensteller dezes om privé-redenen zijn baan te
halveren. Daarmee was de bemanning van het onderhavige specialisme op een wel
erg bedenkelijk minimum gekomen. In dit jubileumjaar is, door het aantrekken van
een nieuwe kracht, de halve baan gelukkig weer een volle geworden.
Het is onverminderd van belang dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zelf
zorg draagt voor continue verwerking van de stroom van beschikbaar komende
nieuwe informatie, zodat de dienst ook steeds optimaal kan adviseren. Het is tevens
van het allergrootste belang dat de dienst in voortdurend contact en overleg is met
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de in de praktijk werkzame privé-restauratoren, want zij doen het echte conserveringsen restauratiewerk, eigenlijk zoals dat vroeger ook al gebeurde, voordat de RDMZ
zelf deskundigen in huis had.

Praktijkvoorbeelden
Het is de moeite waard een reeks gevallen summier te bespreken en daarbij te
beginnen met de vermelding van enige gegevens over een reeks restauraties van
schilderingen in het noorden van ons land. Een en ander geeft een beeld van de
gevarieerdheid van het werk van onze voorgangers, de privé-restauratoren van voor
1970.
In het archief van de RDMZ bevindt zich een stuk uit oktober 1962 van mej. Herma
M. van den Berg,13. waaruit hier enkele wetenswaardigheden worden geput:
‘De heer Por fixeerde de loszittende lagen, blijkens de toestand van de schilderingen
in de Martinikerk te Groningen met een gomhoudend middel, dat daar thans hier en
daar afdruipt en de kleuren meeneemt. Westeremden: beschildering gefixeerd.
Appingedam (restauratie 1949-1954): door Gerhard Jansen gerestaureerd; hij kreeg
de vrijheid de gevonden fragmenten, die uit verschillende perioden kunnen dateren,
tot een sluitend decoratiesysteem aan te vullen (...) zodat een stemmig antikiserend
interieur werd verkregen. Holwier de: onaange vulde schilderingen.
Loppersum: in 1912 en 1938 schilderingen ontdekt; in 1912: sterk opgehaald [lees:
overgeschilderd].
De schilderingen op de schelpen van de Noorderkapel, die het Mariale ven
voorstellen, overtreffen in stijl de figurale voorstellingen van verschijningen van
Christus. Hier werden voor het eerst van de aanvang van de restauratie af, de
schilderingen
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3. Muurschildering van de ‘Arma Christi’ in de Hervormde kerk van Sprang. Foto RDMZ, L.M.
Tangel, 1986.

gefixeerd. Doordat ze echter daarna niet afgedekt en geconserveerd werden, ontstond
onvermijdelijk opnieuw water- en andere schade bij het herstel van het muurwerk.
Huizinge: gedeelte van de schilderingen verdwenen bij restauratiewerken. Leermens:
dat de beschilderde laag aan de noordzijde van het koor meer dan een centimeter van
de herstelde muur af is komen te staan [is gaan “uitbuiken”]. Wirdum: het enige en
uitzonderlijke decoratieve schilderwerk aan de noordwand is echter kennelijk
overgeschilderd, waardoor de uitzonderlijke kleur is versomberd.’
Van den Berg besluit haar samenvattend stuk met: ‘Een en ander moge aanleiding
zijn meer aandacht te besteden aan het behoud van deze tak van kunst en de restauratie
van meet af aan aan een gespecialiseerde vakman op te dragen, evenals zulks zowel
in Duitsland als in Engeland, Denemarken enz. plaatsvindt.’
Herma van den Berg beschrijft hier diverse kleine rampen op het vlak van het
behoud van oude schilderingen. Het kon destijds kennelijk allemaal gebeuren, maar
- erger - veel ervan kan nog steeds gebeuren, ondanks de publicaties, de onderlinge
contacten tussen de restauratoren en de opleidingen. Er zijn meer verhalen te vertellen.
Enkele melden we hier kort; meestentijds is hun actualiteit in het verleden gelegen,
maar sommige glijden moeiteloos door tot op de dag van vandaag.
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Roermond, Munsterkerk. We willen het hier niet hebben over de pogingen - nog in
1964 - het prachtige grafmonument met beelden van Gerard van Gelre en zijn vrouw
Margaretha van Brabant van onder de koepel van deze kerk vandaan naar het westen
te verplaatsen. Wel zij hier vermeld dat de nieuwe polychromie van de architectuur
door P.J.H. Cuypers in en na 1850 werd aangebracht over de oude, niet zelden de
oudste, heen. Sinds de restauratie uit het begin van de jaren zestig van deze eeuw
zijn oeroude schilderingen te voorschijn gekomen: in de koepel de laat-romaanse
dierfiguren in temperaverf op de dunne bepleistering van de mergelstenen muren, in
het koor op de ribben en de dagkanten van de straalkapellen prachtige maar
onvolledige resten vrome voorstellingen. Het gesprek dat ik in 1963 in Roermond
voerde met rayonarchitect C.J.M. van der Veken resulteerde niet alleen in een
leerzaam bezoek aan het werk van restaurator Fons Volders in de Munsterkerk, maar
vooral ook in de opdracht aan mij om te zorgen voor een kleurgetekende documentatie
van de vondsten tot 1963 (de koepel was toen niet meer bereikbaar). Deze
documentatie berust thans in de betreffende map van de schilderingendocumentatie
bij de RDMZ te Zeist.
Westergeest, Hervormde kerk.14. André Jolles en Jan Kalf oefenden in de Kroniek
van 1895 kritiek uit ‘op een metterdaad hoogst dilettantistische behandeling’ van de
gewelfschildering alhier, zeggende ‘dat, indien moge blijken, zooals schijnt het geval
te zijn, dat deze schildering eene der oudste van Nederland is, haar beteekenis voor
wie in den groei der Hollandsche kunst belang stellen, grootelijks verkleind is door
het onoordeelkundig te werk gaan van den door het Rijk gezonden deskundige.’ De
‘ontblooting’ zou slecht zijn uitgevoerd. Men vervolgt: ‘Hoog aan den rechterkant
had de rijksadviseur eenige fragmenten tot een geheel trachten te maken door het
ontbrekende zelf bij te teekenen, zoodat wij bij aanvankelijke, oppervlakkige
beschouwing voor restes der fresco hielden, wat pieteitloos bijknutselen was.’
De Voorlopige Monumentenraad meldde in zijn jaarverslag over 1956 dat de
waarschijnlijk uit de dertiende eeuw stammende schilderingen in 1895 waren
blootgelegd en later overgekalkt, waarbij ze nogal waren beschadigd. De nieuwe
restauratie werd uitgevoerd door J.R. van Nijendaal. Onlangs, in september 1997, is
een brede vergadering belegd teneinde te bewerkstelligen dat de zich in het slop
bevindende restauratie wordt vlot getrokken.
Bozum, Hervormde kerk. In 1938 meldt Alb.L. Oger, architect bij het Rijksbureau,
aangaande deze kerk ‘onmiddellijk instortingsgevaar!’ In 1940 volgt een
subsidieverzoek en in paragraaf 29 van bestek en voorwaarden staat een
verontrustende tekst over de pleisterbehandeling; het lijkt een wonder dat de
binnenbepleistering behouden is! Later in 1940 verzoekt de kerkvoogdij om te worden
ontheven van de restauratieopdracht: men vraagt toestemming te mogen slopen en
wil op dezelfde plek een nieuwe kerk bouwen. Dit gaat niet door en in 1941 wordt
een schildering ontdekt en door restaurator Gerhard Jansen gedateerd in het midden
van de dertiende eeuw. De kosten van herstel worden op f 1.000 geschat. In 1943
meldt architect Walinga uit Sneek aan Oger: ‘Jansen gereed met schildering
restauratie; het geheel ziet er keurig uit en maakt een geweldige indruk.’ In 1991
hebben Crèvecoeur en ik namens de RDMZ samen met privé-restaurator H. Hut
gedurende drie dagen de schildering onderzocht. De kosten van dit onderzoek werden
bestreden met behulp van giften, verzameld ter gelegenheid van het afscheid van
directeur Leo van Nispen tot Sevenaer van de RDMZ. Het rapport, aangevuld met
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analyse-gegevens van het Centraal Laboratorium te Amsterdam, voert tot enkele
conclusies. Het is de bedoeling de schildering grondig te conserveren.
Sprang, Hervormde kerk. De beknopte beschrijving in het dossier in het archief
van de RDMZ meldt onder andere (8 juli 1943): ‘ook het inwendige spreekt ondanks
de dikke pleisterlaag die muren en kolommen bedekt, van een gemouvementeerd
verleden’. Architect Van Bilderbeek stelt in april 1945 voor ‘alle wanden en
kolomschachten van de witkalk- en pleisterlagen te ontdoen en opnieuw te bepleisteren
in kalkmortel van schelpkalk en bruin bergzand’. Op 8 juli 1955 blijken
muurschilderingen te zijn aangetroffen. Gerhard Jansen verschijnt, restaureert de
schilderingen en declareert f 1.006.15. Het gaat om zes schilderingen op de kolommen
en vooral om de schildering van de ‘Arma Christi’, die zich in de zuidelijke
transeptarm bevindt. Deze laatste schildering is 2,25 meter hoog en 1,59 meter breed
en behoort tot de meest interessante en aantrekkelijke van ons land. Sinds 1989 is
zij weer in de actualiteit getreden; conservering en restauratie hebben in 1997
plaatsgevonden.
Nijbroek, Hervormde kerk. ‘Op de wanden en op het koorgewelf bevinden zich
onder verschillende kalklagen enkele van decoratieve schilderingen voorziene
pleisterlagen, o.i. van weinig waarde,’ schrijven de architecten op 27 mei 1969 aan
de RDMZ. ‘Al deze kalk- en pleisterlagen moeten verwijderd worden.’ In het
antwoord van 20 juni 1969 van de RDMZ is, in het concept, de volgende passage
aangestreept: ‘Alvorens iets schoon te maken in koor en schip is een grondig
onderzoek nodig van wanden en gewelven naar mogelijke resten van
wandschilderingen.’ Vervolgens breken in Nijbroek sombere tijden aan: toezeggingen,
geen geld, wanhoop en botte pech
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4. Detail van een der gewelfschilderingen in het middenschip van de Sint-Jan van Den Bosch, tijdens
het blootleggen gedurende de restauratie. Foto A. Zeeuwe, 1979.

tot in de jongste tijd waar, voor de vergulding van enkele rozetjes op de in kleur
gereconstrueerde orgelkas, niet eens een paar boekjes bladgoud overbleven van de
recente, overdadige vergulding van het Baderogel in de Walburgskerk in Zutphen.
Op 3 april 1979 hebben Crèvecoeur en ik onderzoek gedaan naarde waarschijnlijk
veertiende-eeuwse16. schilderingen. Zowel technisch als artistiek behoren zij tot de
top in Nederland. Het zou prachtig zijn de resten (de meeste zijn in prima staat) te
conserveren en te restaureren, waar zij nu nog grotendeels verborgen zitten onder
maar liefst 28 kalklaagjes.
Rijswijk Z.H., Hervormde kerk. In 1919 rijst de vraag of het stuc-tongewelf in het
schip niet moet worden vervangen door een houten tongewelf. Over ‘de gevonden
roode plek op een der kolommen’ schrijft Jacob Por, ‘monumentaal schilder’, dat
hier slechts een aftekening kan worden gemaakt. In 1920 wordt gerept van een idee
van Por ‘het decoratieve schilderwerk uit de vrije hand te hernieuwen’. A.J. Der
Kinderen, om advies gevraagd: ‘van den Heer Por zag ik bovendien verdienstelijke
ontwerpen voor kerkbeschilderingen in Duitschland’. Op 28 april 1921 is het
schilderwerk op het nieuwe tongewelf in het schip reeds uitgevoerd. In een
conceptbrief van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg van 25 juni 1921 schrijft
Jan Kalf: ‘(...) waar nu de nieuwe bebording werd uitgevoerd niet van eikendoch van
vurenhout, zoodat zij in ieder geval geschilderd moest worden, scheen het den
architect en ook de betrokken subcommissie en mij gewenscht deze schildering niet
te bepalen tot vlakke kleuren, doch haar een meer decoratief karakter te geven. Nadat
de Afdeling zich met deze zienswijze had vereenigd, en het ontwerp van den Heer
Por voor dit werk goedgekeurd, is dan door dezen op het nieuwe gewelf een geheel
oorspronkelijke versiering aangebracht, geheel uit de vrije hand geschilderd. Het is
natuurlijk niet anders dan billijk dat de kosten hiervan op de restauratierekening
worden gebracht, zoodat het Rijk er voor de helft in bijdraagt.’ En zo subsidieert
Kalf een gloednieuwe schildering!
Roermond, voormalig Groot Seminarie (in 1376 gesticht als Karthuizerklooster).
Op 25 juni 1925 wordt advies gevraagd inzake het voornemen de Mariakapel aan de
noordzijde van de grote kapel met een travee naar het westen toe te vergroten. Op
26 februari 1926 bericht een telegram aan Kalf: ‘zeer interessant / geschat 15a /
misschien behoudbaar / maar onmiddelijk deskundig ook bouwkundig onderzoek
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noodig / zend onmiddelijk deskundige / verzoeke bericht naar Roermond / Keuler
Cloots’. De volgende dag is Kalf om negen uur 's ochtends in Roermond! Hij schrijft
aan Por: ‘gelieve hedenavond acht twee naar Roermond te reizen om morgen
muurschildering te onderzoeken en fixeeren / ontmoet U Eindhoven of Munsterhotel
/ Kalf’. In de correspondentie wordt al op 5 maart 1926 gesproken over mogelijke
verplaatsing van de schildering. Op 8 maart 1926 schrijft Kalf in een verslag: ‘De
aard der voorstellingen, met de talrijke vrouwelijke naaktfiguren, maken het tafereel
naar de tegenwoordige opvattin-
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gen der R.K. Kerk, volkomen ongeschikt voor een ruimte, bestemd voor den eredienst,
met name voor een kapel voor nonnen en ook bezocht door seminaristen.’17. De
verplaatsing is echter ook nodig in verband met de afbraak van de westmuur waarop
de schildering is aangebracht. Men wil dus de schildering met muur en al (4000 kg)
verplaatsen. Een telegram van 23 maart 1926 meldt: ‘overplaatsing prachtig geslaagd
/ Por’. De kosten bedroegen f 837,80 waarvan f 20 voor wollen dekens. Door
oorlogsschade wordt de in een bijgebouw geplaatste schildering in 1946
‘waarschijnlijk als verloren beschouwd’. Maar in 1976 en 1977 worden door de
gemeentearchivaris balletjes opgeworpen om deze verplaatste schildering op de oude
plaats terug te brengen, zij het dan één travee meer naar het westen. In 1987 is dit
ten slotte gelukt.
De schildering, door Por ‘de Hel’ genoemd, vanwege de grote hellemond, behoort
nu tot de mooiste van ons land, ook al ontbreekt de rechtsprekende Christus in de
boog aan de bovenzijde geheel. Dit met muur en al verplaatsen van een schildering
dient hier als een vroeg staaltje van technisch kunnen te worden gememoreerd.

Stand van zaken
En nu, hoe staat het met de schilderingen op dit moment? Hoe goed zou het zijn als
ik hier uitgebreid kon ingaan op de recente hoogtepunten van restauratie! In 1970
duurde het twee tot drie weken vooraleer ik gemachtigd was een loep te kopen!
Daarvan hangt het nu niet meer af. Veel meer is nu mogelijk. Meer dan uitstekende
onderzoeken worden uitgevoerd, prachtige rapporten worden geschreven, en heus
niet alleen door de RDMZ!
Als het om hoogtepunten gaat, wie zal dan vergeten te denken aan de prachtige,
complete en zeer vroege ‘jeugdcyclus van Christus’ in de gewelven van het oude
Sint Salviuskerkje te Limbricht, aan de prachtige restauratie van de schilderingen in
Westbroek, de vondst van de gepolychromeerde beelden in Woerden en, zeer recent,
van de beelden in Doorn? Wie geraakt niet onder de indruk van de conservering en
restauratie van de tongewelfschilderingen van Warmenhuizen die nu volop aan de
gang is? Zou hier de afname van de Langstraatschildering van de koor-buitenzijde
van de Joriskerk in Amersfoort vergeten mogen worden en de restauratie van de
schildering in Bathmen, het onderwerp van een van mijn eerste dienstreizen in 1970
en de oorzaak van een daarop gevolgde slechte nachtrust? En hoe dan over de
schilderingen in Deventer, de oeroude in de nissen van de Bergkerk en de koor- en
wandschilderingen van de Lebuïnuskerk? Is het geen wonder hoe de recent op
uitstekende wijze gerestaureerde wandschildering in de koorsluiting van de Arnhemse
Eusebiuskerk de oorlog overleefde?
Wie zal niet af en toe heimelijk terugdenken aan de grauwe, geheimzinnige en
zwaar vervuilde Sint-Jan van Den Bosch, waar nu vandaag de dag de heldere kleuren
te zien zijn? Wie is niet benieuwd naar de binnenkort gerestaureerde wandschildering
van de Annunciatie in de Grote Kerk van Breda en wie heeft geen moeite het ongeduld
te bedwingen, denkend aan een rehabilitatie in uiterste voorzichtigheid van de
Prinsenkapel aldaar?
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Maar ook laten zich nog tal van vragen stellen. Wat weten we nu echt over
polychromie van orgels, nu de marmerbeschildering van de kas van het orgel in de
Zuidervermaning in Westzaan deels kon worden blootgelegd en het orgel van de
Pieterskerk te Leiden een klein deel van zijn kostbare beschildering prijsgaf? Tipjes
van sluiers worden opgelicht, meer niet! Wat weten we over materiaalimitaties,
waaronder zeer vroege in de Roermondse Munsterkerk uit de dertiende eeuw: zwart
gemarmerde kolommetjes en imitatie grijze steen langs de ronde kolommen?18.
Wie is al gewend aan de blauw gemarmerde balken in de kerk van Krommenie
en wie onderscheidt positief het grove, royale ‘marmer’ op de schouw uit 1683 van
Gunterstein, ten opzichte van de brave en serviele, latere imitaties elders?
Hoe gaat het voort met het inventariseren van schilderingen, zoals bijvoorbeeld
Haakma Wagenaar begon met zijn ‘Betuwe-rapport’ uit mei 1973? Is heropleving
van de zogenaamde schilderingencommissie19., die in 1973 startte en toch eigenlijk
rond 1986 een zachte dood stierf, een steun in de rug voor degeen die vanuit de
RDMZ het tochtige gebied van de schilderingen betreedt?
Er is veel te doen! Men kan nog steeds niet ophouden aandacht te vragen voor behoud
van oud pleisterwerk bijvoorbeeld!20. Hoezeer ook De Stuers van belang is geweest
voor de monumentenzorg in ons land en hoezeer hij ook te loven is voor zijn alerte
meldingen van schilderingen (en voor zijn virtuoze tekenen), wij zouden hem geen
plezier doen met ons streven oog te hebben voor pleister en verf op steen, waar hij
immers de ‘piasteraars’ een uitermate laag staand soort individuen noemde en zeker
geen vriend was van verf op steen.
Wij mogen niet aflaten te wijzen op het belang van het behoud van de oude, echte
verf uit vroeger tijden. Te pijnlijk liggen nog in ons geheugen het niet zelden
gemaltraiteerde oude kleurige materiaal in grote en aanzienlijke restauratieprojecten
in Apeldoorn (het Loo) en Maastricht (de St.-Servaas) en de mis-
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lukte poging de A-kerk in Groningen echt wit te houden.

Ten slotte
Het afleveren van goed opgeleide conservatoren en restauratoren door de intussen
bestaande opleidingen biedt hoop op brede, professionele aanpak in de toekomst.
Nooit is ernaar gestreefd van de RDMZ dogma's te laten uitgaan, niet wat toe te
passen materialen, noch wat absolute restauratieopvattingen betreft. ‘Wat in het ene
geval goed is, kan funest zijn in een ander,’ aldus Temminck Groll. Dit moet het
uitgangspunt blijven.
De RDMZ moet zorg dragen voor het hele spectrum, van het kleinste, met de loep
te bekijken fenomeen tot het grote gebaar, zoals de hellemond in Roermond!

Moderne materialen en technieken
Een bijdrage van Piet van der Schuit
Na mijn opleiding tot civiel ingenieur werkte ik van 1975 tot 1987 bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Hoe kwam ik daar terecht? Anders gezegd: hoe drong de
civiele techniek door in de wereld van de monumentenzorg?
Tijdens het laatste jaar van mijn studie aan de Technische Hogeschool te Delft
volgde ik een voor civielen nieuw keuzevak: architectuurgeschiedenis bij prof. dr.
ir. C.L. Temminck Groll. Na mijn tentamen bij hem te hebben afgelegd, vroeg ik
Temminck Groll of in de monumentenzorg wellicht behoefte was aan een civiel
ingenieur. Hij verwees mij daarop naar de toenmalige hoofddirecteur van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, J. Jessurun. Met hem had ik naar aanleiding
van een open sollicitatie eind 1974 een gesprek, waarin wij overeenkwamen dat ik
na mijn afstuderen op 1 juli 1975 zou kunnen beginnen als bouwfysicus bij de
stafafdeling Bouwkundig Onderzoek en Documentatie van H. Janse.

Onderzoek en Documentatie
Het rapport dat de afdeling Organisatie en Efficiency (O&E) van het ministerie van
CRM in 1972 over de RDMZ had uitgebracht, maakte al melding van de behoefte
aan bouwfysische en bouwchemische expertise bij de dienst. In de afdeling Onderzoek
en Documentatie (O&D), zoals die in de wandeling werd genoemd, lag het accent
echter vooralsnog in hoge mate op het bouwhistorisch onderzoek. Wel was Herman
Janse begonnen zich te oriënteren op de problemen van bouwfysische en
bouwchemische aard en aan bouwchemie werd binnen de afdeling ook al een en
ander gedaan. Enkele jaren nadat ik als bouwfysicus mijn intrede had gedaan, werd
bij het vertrek van een medewerker ook het terrein van de bouwchemie naar mij
doorgeschoven. Aangezien zich ten aanzien van stabiliteit, draagvermogen en
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veiligheid ook problemen voordeden en men wist van mijn civiel-technische
achtergrond, werd ik bovendien op dat terrein ingeschakeld als adviseur ten behoeve
van restauratieprojecten. Al met al leverde dit voor één man een fors werkpakket op.
Binnen de afdeling waren op het technische vlak nog enkele specialisten actief:
A. Slinger voor de natuursteen, H.H.J. Kurvers voor de schilderingen en H J. van
Nieuwenhoven voor de klokken en uurwerken. Verder werden de technische aspecten
van het molenbehoud door de aparte afdeling Molenzaken behartigd en waren
brandweerzaken en orgelaangelegenheden buiten de RDMZ ondergebracht, bij het
ministerie. Deze versnippering stond een optimaal gebruik van de aanwezige kennis
en ervaring in de weg. De verschillende reorganisaties die in de jaren zeventig en
tachtig werden doorgevoerd, brachten daarin nauwelijks verbetering.

Instandhoudingstechnologie
Voor de destijds gegroeide behoefte aan ondersteuning op bouwfysisch en
bouwchemisch gebied zijn twee hoofdoorzaken aan te wijzen. Ten eerste nam de
belangstelling van het grote publiek voor monumentenzorg sterk toe en groeide, in
samenhang daarmee, ook de omvang van de uit te voeren restauratiewerkzaamheden.
Ten tweede was er de overgang van de ‘harde’ naar de ‘zachte’ restauratiefilosofie,
ofwel: behouden gaat voor vernieuwen. De druk op de RDMZ werd hierdoor groter
en niet alle ambtenaren waren voldoende toegerust om de veranderingen het hoofd
te kunnen bieden. Bij de ‘harde’ restauratiemethode lag het accent op de kennis van
het ambacht, die in voldoende mate aanwezig was. Maar bij de ‘zachte’ methode
bleek die kennis plotseling niet meer toereikend en ontbrak de ervaring. Dit laat zich
het best toelichten aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

Praktijkvoorbeeld 1: pleisterproblemen
Een van de steeds terugkerende schadegevallen bij de restauratie van grote
monumenten, maar ook van boerderijen en woonhuizen, betrof de binnenbepleistering.
Met de regelmaat van de klok kwamen bij de Rijksdienst telefoontjes binnen met de
strekking: ‘Ik
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5. Muurwerk met schade door ‘zoutuitbloei’ inde Rooms-Katholieke kerk in Oude Pekela. Foto RDMZ,
A.J. van der Wal, 1987.

heb voor veel geld mijn pand laten restaureren en nu valt het pleisterwerk al weer
van de muren; wilt u eens langskomen?!’
Bij onderzoek bleek dan dat vrijwel steeds dezelfde omstandigheden en invloeden
tot problemen hadden geleid, in van geval tot geval wisselende mate van
belangrijkheid. Vaak moest dan besloten worden het nog maar pas aangebrachte
pleisterwerk weer af te kappen en de hele zaak opnieuw te bepleisteren. De gevolgen
voor de meestal nieuwe inrichting van het monument laten zich raden. Had de architect
of de aannemer vooraf een aantal zaken onderzocht en rekening gehouden met de
uitkomsten van dat onderzoek, dan zou een groot aantal van deze gevallen niet zijn
voorgekomen. Mijn credo was en is dan ook: een goed advies bespaart geld, vaak
veel geld! Dit betekent overigens niet dat van nalatigheid kan worden gesproken,
want in de vakliteratuur was op dit gebied weinig of niets gepubliceerd, het onderwijs
was op dit soort problemen niet voorbereid en goede cursussen ontbraken.

Praktijkvoorbeeld 2:
het gevaar van heteluchtverwarming
Vaak werden in de restauratie klakkeloos bestaande technieken uit de nieuwbouw
overgenomen. Een illustratief voorbeeld hiervan is de heteluchtverwarming. Bij het
verwarmen van grote ruimten is dit op zichzelf een geschikte methode om het in
korte tijd vol-
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doende behaaglijk te maken voor stilzittende mensen die hun jas niet aanhouden. In
hoge (kerk)ruimten stijgt de warme lucht echter omhoog en loopt de temperatuur
onder het gewelf en nabij het orgel op tot hoge waarden (circa 40°C). In grote en
hoge ruimten met een groot glasoppervlak (enkel glas in lood) koelt de binnenlucht
aan het glas bovendien zo sterk af dat er sprake is van een forse koudeval. Het gevolg
hiervan is niet alleen dat de kerkgangers op de tocht zitten, maar ook dat de opwaartse
stroming van de hete lucht elders wordt versterkt. Ongewenste ‘luchtwalsen’ ontstaan.
Door het gebruik van heteluchtverwarming in monumentale kerken raakten orgels
ontstemd en liepen deze gevoelige instrumenten schade op; houtconstructies gingen
blijvende krimpscheuren vertonen. Waar men gebruik maakte van ‘directe’
heteluchtverwarming, werden bovendien de hete verbrandingsproducten van het
gebruikte gas en dus grote hoeveelheden waterdamp naar binnen geblazen. Op koude
oppervlakken condenseerde de waterdamp, waardoor weer vochtproblemen
ontstonden.

Vallen, opstaan en weer vallen
Deze praktijkvoorbeelden kunnen eenvoudig worden aangevuld met soortgelijke
voorbeelden over de conservering van hout of glas, het reinigen van gevels,
maatregelen tegen optrekkend vocht enzovoort. Het was dus dringend noodzakelijk
dat voor de monumentenzorg nieuwe, of liever: aangepaste materialen en systemen
werden ontwikkeld.
De restauratiewereld kon daar niet op wachten.
Noodgedwongen begon men overhaast met min of meer aangepaste materialen
en systemen, zonder het vergaren van de benodigde kennis en gegevens als eerste
aan te pakken. De teleurstellingen bleven dan ook niet uit. Vaak werd wel moeite
gedaan om advies in te winnen, maar zocht men naar dat ene wondermiddel, waardoor
succes achterwege bleef.
Zo zocht men voor de pleisterproblemen zijn heil in schijnoplossingen als
lambrizeringen, geteerde plinten, ventilatie voorzieningen enzovoort. Verder gebruikte
men bitumen, leien en dakpannen en zelfs stukken glas als ondergrond om op te
pleisteren, of werden tegels of andere ‘aan-het-oog-onttrekkers’ toegepast. Verreweg
de meest gevolgde werkwijze was echter die met behulp van portlandcement. De
duurzaamheid daarvan bleek inderdaad groot te zijn, maar er ontstonden op termijn
andere problemen. De verschillen in materiaaleigenschappen tussen de muur en het
cement zijn namelijk zodanig, dat de pleisterlaag wel lange tijd goed bleef, maar de
zachtere ondergrond kapotging. Door allerlei toevoegingen wist men cementpleisters
dichter te maken, de hechtsterkte te vergroten en de treksterkte te verbeteren, maar
men verzuimde na te gaan wat er in voorkomende schadegevallen fout was gegaan.
Het argument dat het op een bepaalde plaats met een bepaalde methode en met
bepaalde materialen goed was gegaan, gaf de doorslag bij de beslissing om het ergens
anders weer zo te doen. Men vroeg zich niet af waarom het daar goed was gegaan
en ergens anders met dezelfde methode en materialen fout. De hechtsterkte van de
pleisterlaag werd vergroot omdat de lagen loslieten. De oorzaak hiervan was echter
de afzetting van zouten achter de pleisterlaag; de krachten die worden ontwikkeld
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door de kristallisatie en hydratatie (opname van kristalwater) van deze zouten zijn
zo groot, dat deze niet door een grotere hechtsterkte kunnen worden opgenomen.

Ongewenste neveneffecten
De zo noodzakelijke kennis ontbrak dus en het bereiken van een goed resultaat was
daardoor in hoge mate een kwestie van toeval. Het grootste nadeel hiervan was, dat
personen die het met de waarheid niet zo nauw namen, in deze ondoorzichtige situatie
met mooie verhalen allerlei wondermiddeltjes aan de man trachtten te brengen (een
praktijk die overigens nog steeds bestaat). Zij bekommerden zich niet om de gevolgen
van hun handelwijze en brachten op die manier goedgelovigen zelfs in financiële
moeilijkheden.
Zoals zo vaak gebeurt, sloeg ook hier de goedgelovigheid om in wantrouwen.
Door het ontbreken van de benodigde kennis kon men geen onderscheid maken
tussen ‘goeden’ en ‘kwaden’. Daardoor ondervonden (en ondervinden) de werkelijke
deskundigen onevenredig grote weerstanden. Ook binnen de Rijksdienst was er
sprake van oppositie, soms zelfs van obstructie. Behalve van een kwalitatief probleem,
was er ook sprake van een attitude-probleem.

Passief of actief
De attitude van een groot aantal monumentenzorgers was die van het ‘beschermen
van het belaagde monument tegen de boze buitenwereld’. Dit is een negatief
uitgangspunt, waarbij men achter de feiten aanholt.
Het inspelen op de sterke kanten van het monument en het nut daarvan voor de
maatschappij is een positieve insteek, die uitnodigt tot volgen. In plaats van het
passief opstellen van verboden, is een actieve benadering met het scheppen van
voorwaarden het efficiënte en effectieve alternatief. Een cultuuromslag is dan wel
noodzakelijk.
Aan die actieve taakstelling kan slechts worden voldaan wanneer er ambtenaren
worden aangesteld die geschikt zijn om deze taak uit te voeren: deskundigen
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die specialisten met een gericht werkterrein kunnen aansturen. Na het als gevolg van
de decentralisatie wegvallen van de machtsfactor geld (subsidie), kan de ontstane
leemte worden opgevuld door gezag (deskundigheid).

Structurele aanpak
Op welke wijze kon men nu bij probleemgevallen een zo goed mogelijk resultaat
bereiken? Voor een structurele oplossing moest een groot aantal vraagstukken
achtereenvolgens worden aangepakt.
Zo moest worden vastgesteld welke mechanismen schade veroorzaken en welke
de specifieke kenmerken zijn van de traditionele materialen en technieken. Vervolgens
moest onderzocht worden waar en hoe deze beiden met elkaar conflicteren. Van de
ontwikkelingen in de nieuwbouw en de wettelijke eisen die gesteld worden aan het
herstel en gebruik van gebouwen moest kennis worden genomen. Meer in het
bijzonder moest worden vastgesteld waar de Monumentenwet met deze gegevenheden
conflicteert en of er voor vereiste voorzieningen alternatieven ontwikkeld konden
worden.
Verder moesten onder meer de volgende vragen beantwoord worden. Wat voor
nieuwe materialen en technieken zijn er op de markt en wat zijn daarvan de vooren nadelen? Moeten er gericht nieuwe materialen en technieken ontwikkeld worden?
Zijn er voor het verzamelen van relevante gegevens toereikende en betaalbare
onderzoeksmethoden die ter plaatse op een monument kunnen worden toegepast?
Zijn er elders, in binnen- én buitenland, kennisbronnen die kunnen worden aangeboord
voor het ontwikkelen van een instandhoudingstechnologie? Zijn er media die kunnen
worden gebruikt voor het verspreiden van de beschikbare kennis? Kunnen bestaande
opleidingen worden uitgebreid met onderwerpen uit de instandhoudingstechnologie?
Natuurlijk moesten al deze vragen niet éénmaal gesteld en beantwoord worden,
maar binnen het dynamische werkveld van de instandhoudingstechnologie bij
voortduring aan de orde zijn. Bij individuele restauraties moest men zich bovendien
de volgende specifieke vragen stellen. Zijn er voor het vaststellen van de optimale
aanpak voldoende gegevens voorhanden over de tijdens vorige restauraties uitgevoerde
werkzaamheden en toegepaste materialen? Is in een logboek het tussen restauraties
uitgevoerde onderhoud bijgehouden?

De balans
Het is goed om kort na te gaan wat in de periode 1975-1987 op de bovenstaande
punten is bereikt. Door de basiskennis over bouwfysica, bouwchemie, materiaalkunde
en bouwtechniek te combineren met kennis afkomstig uit de petrologie, het
conserveren van museumstukken en de conservering in het buitenland (met name
Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Griekenland en de Verenigde Staten) en met
kennis over de klimatologische omstandigheden, de bodemgesteldheid en de
schadegevallen, kon de benodigde kennis worden opgebouwd om een aantal van de
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gestelde vragen te beantwoorden. Voorts waren werkgroepen, onderzoeksprojecten,
deelname aan studiecommissies, organisatie van studiedagen, alsmede binnen- en
buitenlandse symposia belangrijke kennisbronnen. Van de gestarte
onderzoeksprojecten lopen er enkele nu nog steeds. Voor de benodigde financiële
middelen kon onder meer een jaarlijks budget van de Doelsubsidie van het ministerie
van VROM worden vrijgemaakt.
Geconcludeerd moet worden, dat de consequenties voor de monumentenzorg van
de ontwikkelingen in de nieuwbouw en van de algemene wettelijke eisen omtrent
het bouwen niet in voldoende mate zijn onderzocht. Ook is gebleken dat voor het
vaststellen van de optimale aanpak van een probleem nog steeds onvoldoende
gegevens (hooguit revisie-tekeningen) voorhanden zijn over de tijdens restauratie
en onderhoud uitgevoerde werkzaamheden en toegepaste materialen. Dit laatste is
een belangrijk knelpunt.
Voor het ontwerpen van stalen molenroeden is een richtlijn opgesteld, maar criteria
op grond waarvan beslissingen kunnen worden genomen zijn voor het overige niet
vastgelegd.
Intern zijn door de Studiegroep Materialen informatiebladen opgesteld om de
vergaarde kennis te verspreiden. Hieraan is echter een einde gekomen. Het
Restauratievademecum is tot op heden de belangrijkste schriftelijke informatiebron
op dit gebied voor binnen en buiten de RDMZ. Van de mogelijkheid te publiceren
in vaktijdschriften is een tijdlang veelvuldig gebruik gemaakt, maar aan deze stroom
vanuit de RDMZ kwam vervolgens weer een einde. De organisatie van
informatiemiddagen (intern) en symposia en het houden van voordrachten vormden
andere succesvolle media voor kennis verspreiding. De Stichting Vakopleiding
Bouwbedrijf bood mogelijkheden tot verspreiding van kennis via cursussen en aan
de Technische Universiteit te Delft werden voor de Vakgroep Restauratie sedert
1980 jarenlang gastcolleges gegeven. Deze laatste mogelijkheid is de laatste jaren
niet meer aanwezig.
Terugkijkend kan men concluderen dat met name de afslankingsoperatie in de
jaren tachtig diepe sporen heeft nagelaten. Op een moment dat er juist plannen waren
het vakgebied binnen de dienst te versterken,
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sloegen de bezuinigingen toe. Men ging daarbij uit van natuurlijk verloop: ambtenaren
die vertrokken werden niet vervangen. Voor de ontwikkeling van de
instandhoudingstechnologie was dat rampzalig. Eerst nu, in 1997, blijkt de Rijksdienst
de draad weer op te pakken. Gelukkig! Want, het zij hier herhaald: een goed advies
bespaart geld, vaak veel geld, en het spaart daarbij tevens het monument zelf!

Orgels en klokken
Een bijdrage van Onno Wiersma
Vanaf de oprichting in 1917 adviseerde de Nederlandse Klokken- en Orgelraad
(NKO) het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) over alle
zaken die verband hielden met klokken en orgels. De NKO was een subcommissie
van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond.

De orgels in de eerste naoorlogse periode
In 1946 veranderde deze situatie. Toen werd door het ministerie van OKW een
Rijkscommissie van Advies voor Kerkorgels ingesteld. Deze commissie, die de
adviestaak overnam van de NKO, bestond uit de volgende leden: prof. dr. A. Smijers
(voorzitter), C. Huigens, C. Kee, ir. W. Kok, dr. W. Knipping, A.P. Oosterhof en dr.
M.A. Vente (secretaris). Cor Kee was organist, van de overige leden waren maar
enkelen beroepshalve met het orgel verbonden. De meesten stelden, als ware
liefhebbers van het orgel en de orgelmuziek, hun kennis en inzet ten dienste van het
werk van de commissie.
De commissie moest adviseren over de restauratie van orgels die als monument
waren aangemerkt en over de bouw van nieuwe orgels in monumentale gebouwen.
Over orgels die door oorlogsgeweld beschadigd of geheel vernield waren, gaf de
commissie adviezen zowel aan het ministerie van Financiën (de
Schade-enquêtecommissie) als aan het ministerie van Openbare Werken en
Wederopbouw (vanaf 1947 ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting). In
de jaren 1937-1939 had het ministerie van OKW door de reeds genoemde NKO laten
inventariseren aan welke orgels monumentale waarde kon worden toegekend. Ruim
vierhonderd orgels werden toen op een voorlopige lijst van te beschermen orgels
geplaatst. Voor deze orgels kon vanaf 1947 in principe een restauratiesubsidie bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg worden aangevraagd. Aan de hand van een
advies van de commissie zorgde de Rijksdienst dan voor formele goedkeuring van
restauratieplannen en subsidiebeschikkingen. De inhoudelijke begeleiding van de
orgelrestauraties berustte bij een aantal leden van de commissie.
Het was de commissieleden toegestaan ook als particulier orgeladviseur in dienst
van een kerkbestuur op te treden. Maar deze concurrerende positie ten opzichte van
andere orgeladviseurs leidde met regelmaat tot conflictueuze situaties en tot
polemieken in de orgelbladen. De persoonlijke betrokkenheid van commissieleden
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bij de orgelmakerskeuze voor de restauraties van de orgels in de Eusebiuskerk in
Arnhem en de R.K. kerk in Schijndel vormde in 1956 de aanleiding voor de
staatssecretaris van OKW om de Rijkscommissie van Advies voor Kerkorgels op te
heffen.

Rijksadviseur voor Orgels
Het ministerie besloot zich voortaan te laten adviseren door een Rijksadviseur voor
Orgels. In 1957 werd in deze functie dr. H.L. Oussoren benoemd. Aan de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg berichtte de staatssecretaris dat alle
verzoeken om subsidie in de restauratiekosten van een orgel en alle aanvragen om
toestemming tot verandering of afbraak van een orgel, om advies naar de heer
Oussoren gezonden moesten worden. Oussoren was in die tijd leraar wiskunde en
vanaf 1962 rector van het Rijnlands Lyceum te Wassenaar. De nevenfunctie als
rijksadviseur kon hij alleen vervullen op basis van goede werkafspraken met het
ministerie, de Rijksdienst en de betrokkenen in de ‘orgelwereld’.
In maandelijks overleg bespraken Oussoren en de architecten van de Rijksdienst
de coördinatie van kerken orgelrestauraties en kwesties als de overplaatsing van een
orgel naar een andere monumentale locatie. Omdat een orgelkas als onderdeel van
het kerkinterieur werd beschouwd, behoorden werkzaamheden aan een orgelkas,
inclusief ornamentiek en kleurige afwerking, tot de competentie van de architecten
van de Rijksdienst. Oussoren beperkte zich in zijn advisering tot het klinkend
instrument dat door de orgelkas werd omsloten.
Om versnippering van kennis en ervaring die bij orgelrestauraties werden opgedaan
tegen te gaan, maakte Oussoren met de Orgelcommissie van de Hervormde Kerk en
de Katholieke Klokken- en Orgelraad de afspraak dat slechts een beperkt aantal
adviseurs zou worden aangewezen die bij de restauratie van een monumentaal orgel
de begeleiding op zich zouden mogen nemen. Deze adviseurs, die door een
kerkbestuur werden aangesteld, moesten voor dit werk structureel tijd vrijmaken.
Door de professionalisering van het adviseurschap en door de kennisbundeling binnen
een beperkte kring, werd onder leiding
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6. De tijdens de orgelrestauratie leeg achtergebleven kas van het kleine orgel in de Akerk in Groningen.
Foto RDMZ, A.J. van der Wal, 1991.

van Oussoren een restauratiebeleid ontwikkeld dat in toenemende mate door de
orgelwereld werd geaccepteerd. Voordat een orgelrestauratie van start ging, werden
de voorgenomen werkzaamheden gedetailleerd vastgelegd in een protocol dat door
de orgelmaker, de particulier adviseur en de rijksadviseur voor akkoord werd
ondertekend.

Inspirerende ideeën en gedegen overleg
Het aantal restauraties groeide zodanig dat in 1964, naast Oussoren, C.H. Edskes uit
Groningen door het ministerie als adviseur werd aangesteld. Edskes kon in een
full-time betrekking het beleid op orgelgebied verder uitwerken. Zijn inzet werkte
stimulerend op de orgelbouw. Naast de gevestigde bedrijven startten jonge
orgelmakers met een eigen bedrijf om, geïnspireerd door de ideeën van Edskes, vorm
te geven aan de nieuwste opvattingen over orgelrestauraties.
Edskes moest om gezondheidsredenen in 1969 zijn functie als
assistent-rijksadviseur neerleggen. Per 1 januari 1970 werd O.B. Wiersma als zijn
opvolger benoemd. De periode waarin Wiersma ervaring kon opdoen bij Oussoren,
duurde maar drie jaar omdat laatstgenoemde in 1973 met ziekteverlof ging en het
jaar daarop overleed. Het ministerie vroeg Wiersma het werk van Oussoren als
waarnemend adviseur voort te zetten en in 1977 benoemde de minister hem formeel
tot Rijksadviseur voor Orgels.
De vele kerkrestauraties in de jaren zeventig maakten intensiever contact tussen
de rijksadviseur en de Rijksdienst noodzakelijk. Vaak had een kerkrestaura-
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tie gevolgen voor het orgel. Orgels zijn blaasinstrumenten, zij hebben lucht nodig
die door blaasbalgen wordt geleverd. Tot omstreeks 1970 hebben tal van originele
balgenkamers om architectonische redenen het veld moeten ruimen. Gelukkig is
sindsdien het besef bij architecten doorgedrongen dat een orgel ‘longen’ nodig heeft
om goed te kunnen klinken. Zo mocht bij de restauratie van de St.-Jan in Den Bosch
de balgenkamer in de torenruimte worden gereconstrueerd.
Een tweede overlegpunt was de kerkverwarming. Deze vormt een potentiële
bedreiging voor orgels. Niet alleen ontstemmen de instrumenten sneller, bij onmatige
verwarming kan een pas gerestaureerd orgel zelfs binnen enkele etmalen weer kapot
gestookt worden.
De akoestiek was een derde onderwerp waarover steeds nadrukkelijker met de
Rijksdienst werd gediscussieerd. Een betonvloer, noodzakelijk voor een
vloerverwarming, kan de akoestiek van een kerkgebouw onherstelbaar verminken.
Om de akoestische gevolgen van ingrepen in een kerkinterieur hoorbaar te maken,
hebben architecten en bouwkundigen van de Rijksdienst samen met orgelmakers en
orgeladviseurs in 1972 proeven genomen in de Lutherse kerk in Den Haag. Met
behulp van dekens transformeerden de aanwezigen de bijna overakoestische
kerkruimte in een paar minuten tot een kerkzaal met weinig nagalm.

Onderzoek en een digitale orgeldatabank
Tussen 1970 en 1990 werden niet minder dan vijfhonderd orgels gerestaureerd,
gemiddeld dus 25 orgels per jaar! Het subsidiebudget voor orgels was tot 1973
jaarlijks f 750.000. Van 1973 tot 1978 bedroeg het f 1.000.000 en van 1978 tot 1988
f 1.600.000.
Het vooronderzoek ging bij orgelrestauraties een steeds belangrijker rol spelen.
De wijzigingen die het pijpwerk van een orgel in de loop der tijden had ondergaan,
worden hierbij in kaart gebracht door inventariserend onderzoek. Dit is enerzijds
nodig om een verantwoord uitgangspunt voor de restauratie te kunnen bepalen,
anderzijds levert het een schat aan documentatiemateriaal op dat bij toekomstige
restauraties van nut kan zijn.
In 1987 werd Wiersma als orgeldeskundige in de gelederen van de RDMZ
opgenomen. In 1988 startte hij een herinventarisatie van het monumentale
orgelbestand. Tussen 1989 en 1992 is het register van rijksmonumenten aangevuld
met 1.200 omschrijvingen van monumentale orgels. Deze herinventarisatie was ook
het begin van een digitale orgeldatabank, die sinds 1993 de basis vormt voor een
gezamenlijke databank van de RDMZ en het Instituut voor Muziekwetenschap van
de Rijksuniversiteit Utrecht. De databank wordt voortdurend geactualiseerd en
aangevuld. Met name orgels uit de periode 1850-1940 die in het kader van het
Monumenten Selectie Project (MSP) voor bescherming worden voorgedragen, zullen
de komende jaren in het bestand worden opgenomen. Daarnaast vinden verkennende
besprekingen plaats over welke orgels uit de periode 1940-1970 in de toekomst op
de monumentenlijst geplaatst moeten worden.
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De klokken
Bij de reorganisatie van de RDMZ van 1993 verruilde Wiersma de helft van zijn
orgelwerk voor een meer leidinggevende functie. Ter compensatie werd in datzelfde
jaar R.W. van Straten benoemd. Deze nam een deel van het orgelwerk over en volgde
tegelijkertijd H.J. van Nieuwenhoven op, die bij de Rijksdienst van 1970 tot zijn
pensionering in 1993 het belang van de historische klokken had behartigd.
In zekere zin herstelde de dienst hiermee de integratie van klokken- en
orgelexpertise die destijds de Nederlandse Klokken- en Orgelraad voor ogen stond.
Voor de klokken en klokkenspelen liet het ministerie zich van 1946 tot 1961 adviseren
door een aparte rijkscommissie. Nadien won de Rijksdienst advies in van de
Historische Commissie van de Nederlandse Klokkenspelvereniging (NKV), die
hiervoor jaarlijks een subsidie ontving.1. De NKV liet zich in haar advisering veelal
leiden door de wensen van de beiaardiers. Terugkijkend op deze periode kan worden
geconstateerd dat inwilliging van wensen ten aanzien van klaviatuur, speelmechaniek
en bijvoorbeeld de toonhoogte van klokken te vaak heeft geprevaleerd boven het
behoud van het historisch materiaal.
Van Nieuwenhoven begeleidde tussen 1970 en 1993 de restauraties van luid- en
speelklokken en uurwerken. Daarnaast zijn veel klokkestoelen door hem in tekening
gebracht. In 1975 begon hij de fiches betreffende de door de Duitse bezetter in de
Tweede Wereldoorlog doorgevoerde klokkenvordering systematisch te inventariseren.
Al in een heel vroeg stadium bracht hij deze uiterst belangrijke historische gegevens
onder in een digitale databank. Het resultaat van dit inventariserend werk, dat
jarenlang met veel speurzin en precisie werd verricht, is in 1997 ook in gedrukte
vorm verschenen onder de titel Klokkenvordering 1942-1943.2.
Ook voor de klokken was een actualisering van het register van rijksmonumenten
dringend gewenst.
Van Nieuwenhoven heeft in de loop der tijd voor een aantal gebieden in Nederland
aanvullende of corrigerende teksten voor de redengevende omschrijvingen in het
monumentenregister geleverd. Sinds 1993
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wordt deze actualisering onder regie van Van Straten per provincie stapsgewijs
afgewikkeld. Mede met het oog hierop kon per 1 februari 1997 H. Veldman in deeltijd
bij de Rijksdienst worden benoemd. Zijn taak zal zich de komende jaren toespitsen
op de inhoudelijke begeleiding van dit actualiseringsproces.

Molenbehoud
Een bijdrage van Gerrit Keunen
In 1961 werd binnen de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de afdeling Molens
opgericht om op rijksniveau over de nodige technische en financiële deskundigheid
te beschikken, die voor een verantwoorde besteding van rijksgelden aan het
molenbehoud noodzakelijk werd geacht. Sindsdien worden molens gerekend tot de
categorie bijzondere monumenten, zoals uit een lange reeks van jaarverslagen valt
op te maken.

De molen als bijzonder monument
Molens zijn werktuigen en daarin verschillen zij principieel van allerhande soorten
statische gebouwen die als regel toch bedoeld zijn om op een of andere wijze mensen
en hun activiteiten te herbergen. De molen is een machine, die haar energie onttrekt
aan de kracht van wind of stromend water en die deze energie gebruikt voor
bedrijfsmatige processen, zoals het malen van graan en het oppompen van overtollig
polderwater.
Aan de molenbouw kwamen, technisch bezien, als regel bouwkunde,
werktuigbouwkunde, waterbouwkunde en aërodynamica te pas. Dat maakt direct
duidelijk dat het niet voldoende is om slechts met een

7 Een beeld dat geheel verloren dreigde te gaan: de molens te Zaandam, tegenover Zaandijk. Foto
R. Abercrombie, 1904.

‘bouwkundige bril’ naar deze objecten te kijken.
In het verleden uitte zich dit al in het ontstaan van een wat aparte categorie
ambachtslieden die zich speciaal met molenbouw en -onderhoud bezighield: het gilde
der molenmakers. Eén blik in de bekende molenmakershandboeken uit de achttiende
en negentiende eeuw maakt direct duidelijk dat we hier niet te maken hebben met
louter timmermanskunst. In zekere zin was de molenmaker wel enigszins te
vergelijken met de scheepsbouwmeester, de ‘specialist’ die in vroeger tijden uit hout
de grote klassieke zeilschepen maakte.
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De bijzondere plaats die de molenbouw van oudsher innam, blijkt ook uit een
opmerking van de Haagse timmerman en molenmaker G. Krook in zijn uit 1850
daterend Theoretisch enpractisch Molenhoek1.. Hij achtte de molenbouwkunde ‘één
der schoonste vakken der bouwkunsten’, ook al was deze op dat moment het minst
bekend.
Wie de ook nu nog bestaande grote verscheidenheid aan typen, constructies en
toepassingen beziet, zal het Krook zeker nazeggen. De molen was in zijn dagen een
stuk hoogwaardige techniek met technische principes die zeer lang onveranderd
konden blijven. Eeuwenlang hebben de molens een cruciale rol gespeeld in onze
samenleving. Zonder de poldermolen zou de lage helft van ons land niet eens bestaan!
Door hun functionele betekenis voor de hele leefgemeenschap en hun beeldbepalend
karakter hebben molens grote cultuurhistorische waarde. Het zijn objecten die
bovendien ook op velerlei wijze in ons volksleven een plaats hebben gekregen. A.
Bicker Caarten, een van de bekende molenbeschermers van het eerste uur, schreef
hierover een boek met de titel De molen in ons volksleven.2.

Toenemende zorg voor het molenbestand
Na het midden van de vorige eeuw werd de windkracht meer en meer vervangen
door stoomkracht, begin deze eeuw gevolgd door verbrandingsmotoren en elektrische
energie. Gevolg was dat veel molens gesloopt werden en dat de molen als zodanig
geheel
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8 Drie van de vijf molens van het molencomplex van de polder Streefkerk, toen het nog functioneel
in bedrijf was. Foto circa 1950, prentbriefkaart (collectie G.H. Keunen).

uit de samenleving dreigde te verdwijnen.
In het verleden draaiden er in de Zaanstreek, die wel wordt beschouwd als het
eerste grote industriegebied in de geschiedenis van Europa, zo'n duizend molens,
waarvan er ongeveer zeshonderd tegelijkertijd bestaan hebben. Van dit onovertroffen
beeld was rond de eeuwwisseling nog maar weinig over. En zelfs dat dreigde verloren
te gaan als niets zou worden ondernomen. Landelijk bezien was een zelfde neergang
waar te nemen.
Om te voorkomen dat het molentijdperk in de Zaanstreek geheel zou verdwijnen,
gingen enkele bekende Zaankanters in 1920 in op het idee van de Amsterdamse
advocaat mr. A. Loosjes om op een geschikte plaats aan de Zaan een
Openlucht-Windmolenmuseum te stichten. Zij hadden echter de tijd niet mee en het
bleef bij een plan.
De toenemende zorg over de teloorgang van het molenbestand leidde er wel toe
dat in 1923 de Vereniging De Hollandsche Molen werd opgericht. Haar eerste
voorzitter was mr. P. van Tienhoven, die ook voorzitter was van de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten. Twee jaar later werd aan de Zaan de Vereniging
De Zaansche Molen opgericht. Zo waren er nu twee verenigingen die vorm gaven
aan de particuliere zorg voor het molenbehoud in ons land.

Erkenning van de molen als monument
De oprichting van de Vereniging De Hollandsche Molen markeert het begin van het
molenbehoud in Nederland. De rijksoverheid - vertegenwoordigd door het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW) - stond vanaf het begin
sympathiek tegenover het initiatief en gaf naast morele steun ook een bescheiden
financiële bijdrage. Na de Tweede Wereldoorlog ging deze bijdrage aanzienlijk
omhoog: van f 25.000 in 1942 tot f 60.000 in 1946; in de daarop volgende jaren werd
de bijdrage op f 50.000 gesteld. Hieruit werden rechtstreeks subsidies voor
molenherstel verleend.
Toch bestond er ook op overheidsniveau geruime tijd weinig meer dan een zekere
welwillendheid ten aanzien van het molenbehoud. Blijkbaar werd de molen, die toen
nog vrij algemeen aanwezig was en bovendien op veel plaatsen nog een concrete
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functie in de samenleving had, nog niet echt als een ‘monument’ gezien. Dat is onder
andere enigszins afte leiden uit de gegevens die te vinden zijn in de Voorloopige
Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, in delen uitgegeven
tussen 1908 en 1933. In de eerste twee delen komen molens niet voor. Pas in deel
III, over Zuid-Holland en verschenen in 1915, worden ze genoemd en wel 34 stuks.
Maar daarmee had het molenbehoud nog geen daadwerkelijke invulling gekregen.
Ook toen al was er geldgebrek en moesten prioriteiten worden gesteld, zoals te lezen
valt in het jaarverslag van ‘Afdeeling B der Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg’ over 1922.3.
Van de zijde van de in 1923 opgerichte Vereniging De Hollandsche Molen kwam
nu het verzoek om bij het opstellen van de Voorloopige Lijst ook meer rekening te
houden met de molens. Blijkbaar met enig resultaat, want in deel X (Noord-Brabant,
1931) wordt een behoorlijk aantal molens genoemd met zelfs een eenvoudige
onderverdeling naar typen. In het voorwoord van dat deel wordt dan ook erkente-
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lijkheid uitgesproken aan het adres van de toenmalige archivaris van genoemde
vereniging wegens de door hem verstrekte gegevens.
Hoezeer er dus ook meer belangstelling kwam voor de molen, unieke
molencomplexen die in die tijd voor de bemaling van polders hier en daar nog
aanwezig waren, werden als zodanig niet herkend. De zeventiende-eeuwse
windbemaling van de Noord-Hollandse droogmakerij De Schermer, een uniek
complex van bijna vijftig molens met bijbehorende eeuwenoude waterstaatkundige
infrastructuur en tot circa 1927 nog volledig in bedrijf, komt in de Voorloopige Lijst
niet voor. Evenmin de nu in Zuid-Holland nog resterende groepen poldermolens bij
Leidschendam, Aarlanderveen en Zevenhuizen en het tegenwoordig wereldberoemde
molencomplex

9 A. Bicker Caarten (rechts) bij de Achtkante molen te Streefkerk in gesprek met Ton Straathof, 21
juni 1974. Foto RDMZ.

bij Kinderdijk (de eerste drie zijn overigens in hun totaliteit nog steeds niet beschermd,
het Kinderdijkcomplex is pas sinds enkele jaren een ‘beschermd gezicht’).
Het voorgaande laat zien dat het waardebesef ten aanzien van de ‘eigen’
monumenten uit onze waterstaatsgeschiedenis nog maar nauwelijks is doorgebroken,
laat staan dat daar aan het begin van deze eeuw al zicht op was. Zo is het verklaarbaar
dat nog in het begin van de jaren vijftig een uniek waterbouwkundig monument als
de bemaling van de polder Streefkerk in Zuid-Holland als complex in feite verloren
kon gaan.

De periode na 1945
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de molens bewezen in tijd van nood voor
de samenleving van grote betekenis te kunnen zijn.4. Toen aan het eind van de oorlog
het geregelde leven uitviel, bleven zij in de voedselvoorziening en waterbeheersing
op veel plaatsen een uiterst belangrijke rol vervullen. Na de oorlog werden de meeste
molens echter definitief buiten dienst gesteld.
Windkracht is weliswaar een kosteloze en naar de huidige opvattingen
milieuvriendelijke energiebron, maar niet op afroep beschikbaar. Er kon dus niet
altijd direct gemalen worden als dat gewenst of noodzakelijk was. Om de
ontwikkelingen in de samenleving bij te kunnen houden, moest er dus altijd wel een
mechanische hulpkracht worden geïnstalleerd.
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In veel situaties werd die door groter bedieningsgemak en hogere productie al snel
tot ‘hoofdgemaal’.

10 De afdeling Molens omstreeks 1966, met W.A. Korpershoek (links) en J.A. Heijdra. Foto RDMZ.
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De bediening van de windmolen vereiste een continu aanwezige vakman, die door
de stijgende loonkosten ook steeds duurder werd. De molen kon dit in de regel niet
meer opbrengen en samen met veranderde omstandigheden in de productie en handel
van meel en veevoer had dat tot gevolg dat de meeste korenmolens tot stilstand
kwamen. Het kostbare onderhoud bleef vervolgens achterwege en verval trad in. Zo
was het overgrote deel van de windmolens in de jaren zestig tot stilstand gekomen.
In de oorlog waren de molens van rijkswege tamelijk beschermd geweest, maar
paradoxaal genoeg verdween die bescherming in belangrijke mate met de
totstandkoming van de Tijdelijke Wet Monumentenzorg in 1950. Op grond van deze
wet werden alleen die objecten beschermd die voorkwamen in de Voorloopige Lijst.
Molens die geen functie meer hadden en niet in genoemde lijst voorkwamen, waren
in zekere zin vogelvrij en dreigden opnieuw in groten getale te worden afgebroken.
Dit werd gelukkig enigszins ondervangen doordat diverse provincies in die periode
speciale molenverordeningen in het leven riepen. Dat bleef zo totdat in 1961 de
definitieve Monumentenwet van kracht werd. In het kader van deze wet zijn toen
nagenoeg alle nog min of meer complete molens beschermd.
Tot die tijd zou er echter nog een groot aantal verloren gaan, deels door overmacht
in de vorm van storm of brand, maar voor een groot deel ook door sloop, al dan niet
met vergunning. In 1948 werden nog 1.356 molens geteld, een aantal dat in 1961
was teruggelopen tot 986. Een relatief grote teruggang was met name te zien in de
provincies Groningen, Friesland en Noord-Brabant.

De afdeling Molens
Een belangrijk moment was de datum waarop A. Bicker Caarten (1902-1990) in
1946 als hoofd Algemene Zaken bij de RDMZ in dienst trad. Hij zou die functie
vervullen tot zijn pensionering in 1967. ‘ABC’ hoorde tot de molenbeschermers van
het eerste uur en was in 1923 een van de oprichters geweest van de Vereniging De
Hollandsche Molen. Hij was een man met een brede visie op het molenbehoud, met
wie de molens binnen de rijksoverheid een warm pleitbezorger hadden gekregen.
Maar hij was ook iemand die van zichzelf erkende dat hij op molengebied
‘a-technisch’ was. Dat was destijds overigens niet zo'n probleem, want met de directe
technische aspecten van het molenbehoud had de RDMZ maar weinig van doen. De
bij de dienst binnenkomende subsidieaanvragen werden namelijk als regel ‘voor
bericht en raad’ naar De Hollandsche Molen doorgezonden. De technisch adviseur
van de vereniging bracht dan rapport uit en op basis daarvan werd een beslissing
genomen. Om allerlei redenen bleek deze gang van zaken op den duur niet meer
bevredigend. Al in 1960 was door de Rijkscommisie voor de Monumentenzorg,
waarvan Bicker Caarten secretaris was, een ‘molennota’ aangeboden aan de
staatssecretaris van OKenW. Daarin werd met nadruk gepleit voor het aanstellen van
een eigen molendeskundige binnen de RDMZ. Besloten werd, binnen de rijksoverheid
technische kennis op te bouwen om voldoende direct zicht te kunnen houden op de
toekenning en besteding van overheidsgeld. Zo werd in 1961 de basis gelegd voor
een ‘molenafdeling’.
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In dat jaar trad daartoe W.A. Korpershoek bij de RDMZ in dienst. Korpershoek,
voordien werkzaam op de tekenkamer van Wilton Feijenoord in Schiedam, was in
‘molenland’ niet helemaal een onbekende. Zijn voorvaderen waren gedurende enkele
generaties molenaar geweest op een poldermolen onder de rook van Schiedam en
zelf had hij een grote kennis over het onderwerp opgebouwd. Bicker Caarten had
hem als potentiële kandidaat voor een molentechnische functie bij de dienst ‘ontdekt’
in een televisiequiz, waaraan hij deelnam met als specialisme de molen. De molens
lagen Korpershoek na aan het hart en met grote inzet en vasthoudendheid heeft hij
zich bij de dienst voor de zaak ingezet. Hij heeft gemeenten overtuigd om de lokale
molens aan te kopen, hij heeft restauraties bewerkstelligd en hij heeft wezensvreemde
bestemmingen geprobeerd zoveel mogelijk te voorkomen.
Het jaar 1961 was ook nog om een andere reden voor het molenbehoud van bijzondere
betekenis, want toen werd de allereerste onderhoudssubsidieregeling voor
monumenten en wel speciaal voor molens van kracht. Deze subsidieregeling (40%
van maximaal f 1.000 per jaar, toentertijd een aanzienlijk bedrag) was alleen bedoeld
voor nog werkende molens, niet alleen om deze visueel in werking te houden maar
ook omdat dit de beste waarborg zou zijn voor hun instandhouding. Een werkende
molen vertegenwoordigt immers een duidelijk belang voor zijn gebruiker en verdient
zo ook min of meer zijn eigen bestaan.
De eerste jaren was er nog sprake van een geografische taakverdeling tussen de
RDMZ en De Hollandsche Molen; de laatste hield zich bezig met de molens in de
provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland. De rest van het
land werd, met uitzondering van de provincie Zuid-Holland die een eigen
molendeskundige in dienst had, in het vervolg werkterrein van de RDMZ.
Al spoedig bleek het noodzakelijk om een tweede molendeskundige in dienst te
nemen. Dus trad in

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

258
1964 J.A. Heijdra aan, ervaren in de praktijk van het molenmakersvak. Zijn taak
kwam vooral te liggen op het gebied van het technische veldwerk, zoals het maken
van restauratieplannen en het toezicht houden op de uitvoering daarvan. Korpershoek
hield zich vervolgens vooral bezig met de bestuurlijke kant, de contacten met
eigenaren, gemeenten en waterschappen. Bovendien vertegenwoordigde hij de dienst
in de toen nog bestaande provinciale molencommissies. Enkele jaren later werd tot
een verdere centralisatie van de begeleiding van molenrestauraties besloten.
Dit had tot gevolg had dat ook de noordelijke provincies werkgebied van de RDMZ
werden. Personeelsuitbreiding kon daarom niet uitblijven en zo trad in 1969 als derde
man J.T.M. Gunneweg in dienst, terwijl een vierde vacature in augustus 1970 werd
vervuld door G.H. Keunen.
Het tussen 1969 en 1972 dienstbreed uitgevoerde ‘Organisatie en
Efficiency-onderzoek’ leidde onder meer tot de conclusie dat, gegeven de hoeveelheid
werk, de molenafdeling zes formatieplaatsen zou moeten tellen. Zover is het nooit
gekomen. Wel werd in 1977 nog een vijfde vacature vervuld door de komst van G.L.
Nienhuis, terwijl gedurende vele jaren extra administratieve ondersteuning werd
verzorgd door tijdelijke medewerkers.
De afdeling kende maar kort een vijfmansbezetting, want toen J.Th.M. Gunneweg
in 1981 vertrok naar de Stichting De Schiedamse Molens, werd hij niet opgevolgd.
In 1988 ging W.A. Korpershoek, het hoofd van de molenafdeling, met pensioen en
pas in 1990 kon een nieuwe kracht worden aangetrokken in de persoon van G.J. van
Reeuwijk. De pensionering van J.A. Heijdra in 1991 bracht de afdeling terug tot de
drie formatieplaatsen die er nu nog steeds zijn.
In dezelfde periode veranderde de plaats van de molenafdeling binnen de
organisatie: ressorteerde zij voordien direct onder de dienstleiding, met de
reorganisatie werd ze onderdeel van de Adviesgroep binnen de nieuwe afdeling
Technieken.

De Molennota van 1966
In juni 1966 verscheen een nota van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
over de problematiek van de instandhouding van windmolens.5. Voorzover valt na
te gaan was deze nota geschreven door A. Bicker Caarten, die hierin werd bijgestaan
door W.A. Korpershoek. Doel was, de nood op dit terrein van de monumentenzorg
bij het ministerie bekend te maken. Na een inleidend algemeen gedeelte over de
geschiedenis van de molens en het molenbehoud neemt de nota de op dat moment
actuele situatie onder de loep.
In de aanvang wordt het direct maar gesteld: ‘De zorg van de overheid en de
particuliere acties blijken niet voldoende te zijn om alle windmolens die waard zijn
te worden behouden, van de ondergang te behoeden.’ Daarna volgt een opsomming
van maatregelen die het Rijk op dat moment voor het molenbehoud nam: subsidiëren
van restauratie, subsidiëren van het onderhoud van werkende windmolens, toezicht
houden op herstelwerkzaamheden aan windmolens en bevorderen dat het jaarlijks
onderhoud aan molens zou plaats vinden.
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Om inzicht in de situatie te verkrijgen, is het totale molenbestand per 1 januari 1966
geanalyseerd en ingedeeld in vier categorieën:
A. Molens die nog (op enigerlei wijze) in bedrijf zijn;
B. Molens die eigendom zijn van Rijk, provincie, gemeente, stichtingen etcetera;
C. Buiten gebruik gestelde molens die door hun type of constructie en/of ligging
toch de moeite van het behouden waard zijn;
D. Molens die in uitermate slechte staat van onderhoud verkeren, die door hun
ligging niet meer van algemeen belang kunnen worden geacht en molens, of
die door hun nieuwe bestemming dermate zijn veranderd of verminkt, dat het
voor het Rijk niet verantwoord is aan hun behoud nog middelen te besteden.
Niet opgenomen in dit overzicht zijn de in- en uitwendig al helemaal onttakelde
molenrompen.
De nota kiest de volgende uitgangspunten van beleid:
- Het draaiend houden van zoveel mogelijk molens met restauratie- en
onderhoudssubsidie;
- Het onderbrengen van het eigendom van molens zoveel mogelijk bij overheden
en stichtingen;
- Het proberen te voorkomen dat molens een andere, wezensvreemde bestemming
zouden krijgen.
Het in de nota voorgestelde beleid betekende dat in een periode van ruim tien jaar,
voor een geraamd bedrag van 21,2 miljoen gulden, 424 molens gerestaureerd zouden
worden. De rijksbijdrage hierin zou dan f 900.000 per jaar moeten zijn. De jaarlijkse
rijksbijdrage in het onderhoud werd geraamd op f 216.000.
De regeling voor onderhoudssubsidie moest aan de gewijzigde omstandigheden
worden aangepast en in haar uitvoering worden vereenvoudigd. Ook moest er een
onderhoudsregeling komen voor niet in bedrijf zijnde molens. Verder diende bij
voortduring bevorderd te worden dat molens uit categorie C zouden overgaan naar
categorie B. De bestaande praktijk, dat verenigingen en stichtingen die zich het lot
van een of meer molens aantrokken, een jaarlijkse subsidie in
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hun exploitatiekosten ontvingen, moest worden bestendigd en uitgebreid.
Enigszins somber sluit de nota af met de conclusie dat in de naaste toekomst
rekening gehouden zou moeten worden met een verlies van 143 molens, namelijk
53 molens die gerangschikt waren in categorie D, 60 molens waarvan de eigenaar
niet zou willen meewerken aan restauratie, en 30 molens waarvoor restauratie te laat
zou komen.
De nota werd aangeboden aan minister van CRM Marga Klompé, die vervolgens
de hoofddirecteur van de RDMZ opdroeg om aan dit beleid vorm te geven. Daarmee
was een duidelijke richting aangegeven en dit beleid heeft in feite tot op de dag van
vandaag het standpunt van de rijksoverheid ten aanzien van het molenbehoud bepaald.
Om het beleid vervolgens ook tot uitvoering te brengen werd met ingang van 1968
het beschikbare subsidiebedrag opgetrokken tot 1 miljoen gulden per jaar. De
capaciteit van de molenmakerij moest worden opgevoerd en het van de grond komen
van restauraties gestimuleerd. Aan beide aspecten werd vanuit de RDMZ de nodige
aandacht besteed. De nota van 1966 bleek dus niet alleen voor het archief geschreven!

De molenbiotoop
Zoals gezegd, raakten in de jaren na de oorlog de molens voor het overgrote deel
buiten bedrijf. Daardoor trad verval in, met als uiteindelijk resultaat dat het object
verloren ging. Er waren echter ook bedreigingen van andere aard. De samenleving
begon op velerlei terreinen in snel tempo te veranderen. De

11a De Friedesse molen te Neer (L.) nog in oude glorie, met een stuw die de molen zijn
milieuvriendelijke energie verschafte. Foto RDMZ, W.A. Korpershoek, 1962.

molen was een werktuig dat sterk verbonden was met zijn omgeving en in zekere
zin voor een zinvol bestaan daarvan afhankelijk.
Voor alle door windkracht gedreven molens betekende dit instandhouding van
een onbelemmerde wind vang, en voor de door waterkracht gedreven molens en de
poldermolens behoud van de omliggende waterstaatkundige infrastructuur. Zinvol
molenbehoud betekende dus niet alleen fysieke instandhouding van het object, maar
evenzeer behoud van een als werktuig bedrijfsvaardige molen in een daarbij vereiste
‘leefomgeving’, de zogenaamde ‘molenbiotoop’; een begrip dat pas in de jaren
zeventig gemeengoed zou worden.
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Die ‘biotoop’ werd door de zich sterk uitbreidende bebouwing van steden en
dorpen, door wegenaanleg

11b De Friedesse molen nadat de Neerbeek is rechtgetrokken en de stuw is verwijderd: een treurig
beeld van een onbruikbaar gemaakte molen. Foto RDMZ, W.A. Korpershoek, 1978.
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12a Korenmolen De Vrijheid in Schiedam in tijden van verval, 1983. Foto Gemeentearchief Schiedam.

12b De Schiedamse korenmolens De Vrijheid en - op de achtergrond - De Noord, beide hersteld; De
Vrijheid in vol bedrijf, De Noord in feesttooi. Foto RDMZ, W.A. Korpershoek, 1974.
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12c De hernieuwde maalactiviteit op de korenmolen De Vrijheid in Schiedam: de stenen malen weer,
het meel glijdt in de zak en de molenaar bewaakt de kwaliteit. Foto RDMZ, W.A. Korpershoek, 1975.
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en door ruilverkavelingen steeds meer bedreigd. Ruilverkavelingen hadden niet alleen
tot gevolg dat de bij de molens horende cultuurlandschappen werden uitgewist, maar
ook dat de waterhuishouding ingrijpend werd veranderd. Eeuwenoude systemen
verdwenen en waterpeilen werden veelal drastisch verlaagd. Molens werden daardoor
soms als vissen op het droge, zonder dat er nog enige aanwijsbare relatie was met
het omliggende gebied. Door het dempen en vergraven van watergangen was de
mogelijkheid om te functioneren voorgoed vernietigd. En doordat de waterstanden
sterk verlaagd waren, konden ze niet alleen geen water meer tasten, maar dreigden
ook nog eens de funderingen te verrotten.
Zo'n situatie deed zich beginjaren zestig bijvoorbeeld voor in het Land van Heusden
en Altena (Noord-Brabant). Bij de ruilverkaveling werd geen rekening gehouden
met de zes poldermolens die daar nog stonden. Uiteindelijk lukte het op initiatief
van de RDMZ toch om noodoplossingen te creëren door het aanleggen van
zogenaamde ‘rondmaalcircuits’, in feite minipoldertjes waarin de waterstand
kunstmatig op het vroegere niveau wordt gehouden.
Biotoopbehoud betekent voor poldermolens en door waterkracht gedreven molens
dus behoud van hun plaats/functie in de vanouds aanwezige waterstaatkundige
infrastructuur. Op dat gebied is vanuit de dienst menigmaal gepoogd het molenbelang
veilig te stellen. Dit gebeurt onder andere door molens aan te passen aan de veranderde
waterstaatkundige situatie, een proces dat in feite al eeuwen, zij het in het verleden
langzaam, plaatsvindt. Zo kan een poldermolen in het kader van een restauratie
worden aangepast aan het inmiddels verlaagde polderwaterpeil. Dit zogenaamde
‘verdiepen’ heeft de laatste decennia bij diverse molens plaatsgevonden.
Een geheel andere problematiek is die van de door waterkracht gedreven molens.
Deze molens spreken door hun bescheiden afmetingen wat minder tot de verbeelding
en hebben daardoor vanuit het oogpunt van molenbescherming misschien niet altijd
de noodzakelijke aandacht gekregen. Veranderingen in de waterhuishouding normalisering van beken en riviertjes tot ‘rechte glijgoten’ - hebben diverse van deze
molens hun mogelijkheden om te kunnen werken ontnomen. Toch lijkt ook hier enig
optimisme gerechtvaardigd, nu er op veel plaatsen een duidelijk streven is om de
fouten uit het verleden door ‘beekherstel’ weer zoveel mogelijk ongedaan te maken.

Nieuwe bedrijvigheid
In de Molennota van 1966 werd de koers uitgezet die de de RDMZ ten aanzien van
het molenbehoud nadien heeft gevolgd. Honderden molens zijn intussen gerestaureerd;
in de meeste gevallen werden de voorbereiding, planvorming en begeleiding door
de RDMZ verzorgd.
Uitgangspunt bij het maken van restauratieplannen was dat molens werktuigen
zijn en daarom bedrijfsvaardig moeten worden gerestaureerd. Ze waren ooit immers
uitsluitend gebouwd om te malen. Een stilstaande molen is mooi, maar een draaiende
is beter. Een duidelijk uitgangspunt is ook altijd geweest dat een molen slechts een
molen kan zijn en dat elke andere bestemming wezensvreemd is, afbreuk doet aan
de specifieke waarden van dit bijzondere monument en het ook voorgoed onbruikbaar
maakt. Zodoende is het aantal molens dat door bestemmingsverandering - bijvoorbeeld
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tot woning of horecagelegenheid - ‘verloren’ is gegaan uiteindelijk tot een minimum
beperkt gebleven. Dat het interieur van een molen, het hart van de machine, een
onlosmakelijk deel is van de molen als monument is nog eens duidelijk bevestigd in
een rechterlijke uitspraak uit 1996 met betrekking tot een verbouwingsplan voor de
unieke zaagmolen De Herder in Leiden.
Een gelukkige samenloop van omstandigheden was, dat de toename van het aantal
molenrestauraties sinds het eind van de jaren zestig samenviel met de opkomst van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars, een in 1972 officieel opgerichte organisatie
van molenliefhebbers die, na deugdelijke opleiding, op verantwoorde wijze uit
liefhebberij met bedrijfsvaardige, maar anders stilstaande molens gingen malen. Deze
ontwikkeling leidde al in 1973 tot de instelling van de Nationale Molendag, een dag
waarop zoveel mogelijk molens tegelijk in werking worden gesteld. Molens moeten
malen, want daarvoor zijn ze gebouwd. Deze gedachte lag begin jaren zeventig ten
grondslag aan het streven om korenmolens weer voor de meelproductie in bedrijf te
brengen. Niet alleen om daarmee een molen in werking te krijgen - het hoogst
bereikbare doel wat betreft molenbehoud - maar vooral ook om het ambacht van
korenmolenaar, dat destijds op uitsterven stond, na zo'n zeven eeuwen voor algeheel
verdwijnen te behouden.
Om die reden werd in 1974 de gerestaureerde korenmolen De Vrijheid in Schiedam
na vele jaren van stilstand door een exploitatiestichting weer opnieuw voor de
productie van bakkersmeel in dienst genomen. Geestelijke vader van dit initiatief
was de toentertijd bij de RDMZ werkzame J.T.M. Gunneweg. Deze restauratie werd
als proefproject beschouwd, om te kunnen bepalen of er voor meer korenmolens
perspectief in deze richting zou zijn. Daarom was er in dit geval voor een aantal
bijzondere voorzieningen een extra subsidie verleend. Het idee op zich was in
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13 Korenmolen te Diever in restauratie. Foto RDMZ, W.A. Korpershoek, 1980.

de jaren zestig al eens door anderen geopperd, maar klaarblijkelijk was het voor de
realisatie daarvan toen nog te vroeg. In de jaren zeventig bleek het project ‘Molen
De Vrijheid’, mede door de toenemende bewustwording ten aanzien van gezonde
voeding en milieubehoud, een aanzienlijk succes.
Al heel spoedig, in 1976, volgde de oprichting van het Ambachtelijk
Korenmolenaarsgilde, eveneens een geesteskind van J.T.M. Gunneweg. Hierin zijn
de molenaars verenigd die (weer) op traditionele wijze met hun molen produceren.
Op dit moment zijn ruim vijftig molens bij het gilde aangesloten, ook al is hun positie
door een veranderde marktsituatie tegenwoordig minder gunstig dan zo'n twintig
jaar geleden.

Verplaatsing van molens
Het gevaar dat molens door sloop alsnog verdwijnen is in feite al jaren niet meer
aanwezig. Voor hun fysieke instandhouding hoeft dus niet meer te worden gevreesd,
en die molens die nog gerestaureerd moeten worden, komen ongetwijfeld een keer
aan de beurt. Wel een groot probleem is inmiddels op vele plaatsen de aantasting
van de molenbiotoop, is het niet in de vorm van oprukkende bebouwing dan is het
wel in de vorm van toenemende beplanting of veranderingen in de waterhuishouding.
Aantasting van de ‘leefomgeving’ is meestal onomkeerbaar en maakt een
windmolen voorgoed tot een onbruikbaar werktuig. Op allerlei manieren heeft de
RDMZ, al dan niet in samenwerking met anderen en met wisselend succes, getracht
om negatieve ontwikkelingen op dit vlak te voorkomen. In sommige gevallen was
er geen oplossing te vinden en moest een molen noodgedwongen naar betere oorden
verplaatst worden.
In de molenhistorie is dit niet zo bijzonder: wellicht honderden molens zijn in de
loop der eeuwen om diverse redenen naar andere locaties verplaatst. Het oudst
bekende voorbeeld is een grafelijke korenmolen die, gedemonteerd en per schip, in
1359 vanuit Brouwershaven naar 's-Gravenhage werd overgebracht. Verplaatsing
betrof altijd houten molens, die in principe demontabel waren en als ‘bouwpakket’
naar elders konden worden overgebracht, om daar al dan niet in aangepaste of
gewijzigde vorm te worden herbouwd. De laatste dertig jaar is een aantal molens
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naar locaties overgebracht waar op langere termijn meer perspectieven zouden zijn.
Een bijzonder geval was de stenen molen De Eersteling in Hoofddorp die, op voorstel
van de RDMZ, in 1977 als eerste stenen molen in zijn geheel over een forse afstand
werd verplaatst; enkele andere stenen molens volgden sindsdien.

Ten slotte
De molen is een in veel opzichten bijzonder en kwetsbaar object. Maar de molen is
meer. Hij is niet alleen het ‘logo van de BV Nederland’, maar zelfs te zien als ‘het
symbool van een ganse beschaving’, zoals eens werd opgemerkt.
De molen - een door wind of waterkracht aangedreven werktuig dat de menselijke
mogelijkheden kan verveelvoudigen - kwam in het verleden in grote
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delen van Europa voor en vormde zo een basis zonder welke de huidige samenleving
niet had kunnen ontstaan. Vandaag de dag is het een monument waar velen zich op
een of andere wijze mee verbonden voelen. Het molenbehoud heeft daardoor een
aanzienlijk draagvlak in de samenleving. Dit moge onder andere blijken uit het feit
dat ongeveer een derde deel (circa 350 molens) van het Nederlandse bestand op dit
moment gemeentelijk eigendom is, iets dat door de RDMZ nadrukkelijk is
gestimuleerd. Verder zijn er nu zo'n tweehonderd verenigingen en stichtingen die
molens in eigendom hebben of molenbehoud nastreven. Voor het uitvoeren van
molenrestauraties kan een beroep worden gedaan op ruim 25 molenmakersbedrijven,
veelal kleinschalige en in belangrijke mate ambachtelijk werkende, gespecialiseerde
bedrijfjes, waarin kennis en ervaring soms van generatie op generatie worden
doorgegeven. Afhankelijk van de omstandigheden zijn er tussen de zeventig en
honderd mensen in deze branche werkzaam, vaklieden die niet gemist kunnen worden
bij het in goede staat brengen en houden van het totale Nederlandse molenbestand
van ongeveer 1100 molens.
Globaal gesproken is tweederde deel van dit bestand inmiddels grondig
gerestaureerd. Dat wordt telkens zichtbaar op de Nationale Molendag, de dag waarop
elk jaar weer zo'n zeshonderd molens tegelijk in bedrijf zijn: een beeld dat vroeger
zo gewoon was. Maar tegelijk ook een beeld waarvan de terugkeer enkele decennia
geleden niet voor mogelijk werd gehouden!

Bronnen ‘Natuursteen’
Deze bijdrage kwam tot stand mede op basis van gesprekken met Gerard Overeem,
beeldhouwer en natuursteendeskundige bij de RDMZ.
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verdere Bouwkundigen, 's-Gravenhage 1850.
A. Bicker Caarten, De molen in ons voksleven, Leiden 1958.
In dat jaar ondervond deze afdeling ‘in niet geringe mate, hoezeer de Staat zich bij het doen
van uitgaven tot het strikt noodzakelijke moest beperken’. Waarna uiteengezet wordt welke
gevolgen dat voor de monumenten wel niet had: ‘dat er onder die omstandigheden - daargelaten
nu, hoe onder andere omstandigheden had moeten gehandeld - geen sprake van kon zijn, gunstig
te adviseren op verzoeken om Rijkssubsidie voor de instandhouding van windmolens, behoeft
geen verder betoog. Met hen, die voor dit doel den steun der Regering vroegen, betreurt onze
Afdeeling ten zeerste het verdwijnen van zoo vele molens onder slopershanden. Maar zij, wier
sympathieën ook naar onze monumenten van geschiedenis en kunst uitgaan, zullen het met ons
eens zijn, dat wat het zwaarst is het zwaarst moet wegen.’
Kort na de oorlog is het zelfs tot een ontwerp van een ‘Molenwet’ gekomen, om ‘te voorkomen
dat zonder dringende noodzaak molens worden gesloopt of veranderd, waarvan het behoud van
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algemeen belang is uit een cultureel oogpunt of uit een oogpunt van landsverdediging of van
energievoorziening’. Ook nu nog kan een bedrijfsvaardige molen beschouwd worden als een
belangrijke reserve, zeker tegen de achtergrond van onze technologisch hoogontwikkelde, maar
daardoor ook heel kwetsbaar geworden samenleving. Verwezen kan hier worden naar het artikel
‘Molens en malen gedurende de Tweede Wereldoorlog’, Monumenten en oorlogstijd. Jaarboek
Monumentenzorg 1995, Zeist 1995, 161-183.
5. Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, Instandhouding van windmolens, 's-Gravenhage
1966.
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Catharina L. van Groningen
Opsporen, in beeld brengen en beschrijven
De wetenschappelijke publicaties van de RDMZ
‘Op de Nederlandsche scholen wordt over Nederlandsche monumenten
zo goed als niet gesproken. De reeks geschriften, waarvan dit boek het
eerste is, stelt ter beschikking van leeraren en onderwijzers al wat zij
noodig hebben om hunne leerlingen dat glorievolle deel van 's lands
geschiedenis te verhalen, dat in de vaderlandsche monumenten geschreven
staat. Mogen zij vooral een ruim gebruik maken van deze boeken, om een
geslacht te helpen kweeken, dat de monumenten liefheeft, omdat het leerde
ze te begrijpen.’
Deze hoge ambitie verwoordde Jan Kalf in 1912 in het voorwoord van
zijn beschrijving van de Baronie van Breda1., het eerste deel in de reeks
de Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandse monumenten van
geschiedenis en kunst. Deze reeks, waaraan nu al ruim negentig jaar wordt
gewerkt, herbergt de kennis die de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
en zijn voorgangers zich al die jaren hebben eigen gemaakt en vormt de
cultuurhistorische pijler waarop de monumentenzorg rust. Het resultaat is
des te indrukwekkender wanneer men in aanmerking neemt dat de
‘bewerkers’ de taak van het beschrijven over het algemeen naast andere
werkzaamheden verrichtten. Andere publicaties van de Rijksdienst, zoals
het Kunstreisboek voor Nederland, vonden hun wetenschappelijke basis
in de Geïllustreerde Beschrijving.
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg bestaat vijftig jaar, maar de beschrijving
der monumenten, de oudste loot aan de stam van 's Rijks zorg voor het bouwkunstig
erfgoed, bestaat al veel langer, om precies te zijn vanaf 1903. In dat jaar werd een
Rijkscommissie opgericht ‘tot het opmaken en uitgeven van een Inventaris en eene
Beschrijving van de Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst’. Dit
besluit was niet zomaar uit de lucht komen vallen. Er was een lange en lang niet
altijd pijnloze periode van discussies, voorstellen en bestudering van buitenlandse
modellen aan voorafgegaan. Belangstelling voor monumenten in Nederland was
weliswaar aanwezig, maar van een consistent beleid met betrekking tot beschermen,
instandhouden en beschrijven van de ‘nog bestaande overblijfselen der
oud-vaderlandsche kunst’ was weinig sprake. Toch was er al vijftig jaar lang intensief
nagedacht over een aanpak om die ‘overblijfselen’ vast te leggen in woord en beeld.
Op 23 september 1903 vond dan eindelijk de eerste vergadering plaats van de
Rijkscommissie met de indrukwekkend lange naam. Haar samenstelling was even
indrukwekkend. P.J.H. Cuypers, architect der Rijksmuseumgebouwen te Amsterdam,
was de voorzitter. Als leden hadden zitting de architecten Jos. Th.J. Cuypers, H.
Evers, J.A. Frederiks, L.C. Hezenmans, de archivarissen F.A. Hoefer, S. Muller, J.C.
Overvoorde, de rijksbouwmeester C.H. Peters en de onvermoeibare Victor de Stuers,
op dat moment lid van de Tweede Kamer. Secretaris was Jan Kalf.

De Voorloopige Lijst
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De Rijkscommissie ging niet over één nacht ijs. In de eerste maanden van haar bestaan
hield zij zich bezig met het opstellen van een huishoudelijk reglement en het bepalen
en afbakenen van haar taak. Na ampele overweging besloot zij te beginnen met de
samenstelling van een zeer beknopte inventaris van monumenten, te rangschikken
naar gemeente. Dit werk, dacht men, zou in enkele jaren klaar kunnen zijn.
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1 Van augustus 1954 tot mei 1957 verbleven de afdeling Beschrijving en de collecties op Zeestraat
71B in Den Haag. E.J. Haslinghuis werkte indertijd aan de Geïllustreerde Beschrijving van de Dom
van Utrecht en had tot 1965 ook een bureau op de Rijksdienst. Voor zijn 75ste verjaardag op 26 juli
1956 zijn ook enkele personen van de hoofdvestiging van de Rijksdienst aan het Smidswater
overgekomen. Foto in collectie RDMZ. Van links naar rechts, zittend: mej. M.K.M. Kossmann, mej.
E.M.A. Fermin, E.J. Haslinghuis. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, W.H. Schukking; staand: mej.
S.B. Schuuring, J.A.L. Bom, H.W. van der Voet, W.J. Berghuis, M.J. Weber, H. van der Wal, mej.
E.S. Roodenburg, P.J. van der Mark, M.D. Ozinga, G. Tuyt, E.H. ter Kuile, A. Bicker Caarten, mej.
H.M. van den Berg.

2 De gehele dertiendelige reeks van de Voorloopige Lijst, zoals deze zich bevindt in de bibliotheek
van de

Meer dan een goede gids en een snel overzicht van de belangrijkste monumenten
zou het niet worden. Maar voor een gedetailleerde en goed gedocumenteerde
beschrijving was langduriger en diepgaander studie nodig. Om het ene te doen en
het andere niet te laten, zou gelijktijdig ook een begin gemaakt worden met de
uitvoerige beschrijving en afbeelding van de monumenten, ‘die het einddoel harer
opdracht is’, aldus de commissieverslagen.
Zo ontstond er van het begin af aan een tweedeling in het werk van het
‘beschrijven’. De beknopte inventarissen werden Voorloopige Lijst genoemd, om
aan te geven dat zij de voorlopers waren van de als definitief te beschouwen
Geïllustreerde Beschrijving. Om het werk aan de inventarissen te bespoedigen kreeg
elk lid van de Rijkscommissie een gebied toebedeeld waarvoor hij verantwoordelijk
was. De commissie stelde ‘Regelen’ op om eenheid te krijgen in het werk, dat immers
door verschillende personen verricht zou worden. In deze ‘Regelen’ stond welke
voorwerpen en bouwwerken voor inventarisatie in aanmerking kwamen en volgens
welke systematiek ze beschreven moesten worden.2.
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In 1908 verscheen als eerste deel van de Voorloopige Lijst der Nederlandsche
Monumenten van Geschiedenis en Kunst de provincie Utrecht. Drenthe volgde in
1909, Zuid-Holland in 1915 en Gelderland in 1918. Het ging allemaal minder snel
dan aanvanke-
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lijk was geraamd en het zou 1933 worden voordat het hele land ‘voorloopig’
geïnventariseerd was. De provincie Groningen verscheen in dat jaar als laatste (zie
bijlage 1).

De Geïllustreerde Beschrijving
Bij de Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandse monumenten van geschiedenis
en kunst werkte men volgens een ‘Leidraad’3., gebaseerd op Duitse voorbeelden en
uitvoeriger verwoord dan de ‘Regelen’ voor de Voorloopige Lijst. Na het verschijnen
van het eerste deel over de Baronie van Breda in 1912 besloot men de Leidraad te
herzien4., hetgeen werd ingegeven door de eerste ervaringen met een publicatie als
deze. Voor het eerst werd nu ook het doel van de monumentenbeschrijving
geformuleerd: het bijeenbrengen van materiaal voor de kunstgeschiedenis door het
leveren van beschrijvingen en afbeeldingen der in Nederland bestaande monumenten
(art. 1). De beschrijving van de monumenten werd wat meer ingeperkt (art. 8, 10 en
13). Interessant in dit opzicht is de aantekening ‘De beschrijving wordt echter opgevat
als aanvulling der afbeeldingen (...) overigens [wordt] de grootst mogelijke
beknoptheid betracht.’
Het tempo van verschijnen van de delen van de Geïllustreerde Beschrijving lag niet
hoog. Tot aan de Tweede Wereldoorlog kwamen er negen delen uit. Dat was deels
te wijten aan het feit dat de samenstellers zich er niet full-time mee bezig konden
houden. Maar het kwam ook doordat men zich aanvankelijk had verkeken op het
werk. Bij nadere bestudering van de monumenten werden zoveel vermeldenswaardige
zaken gevonden, dat de uiteindelijke keuze voor de te publiceren beschrijving steeds
moeilijker viel te maken. Het langzame tempo is bovendien toe te schrijven aan het
feit dat de leden van de Rijkscommissie alles zelf wilden doen. Pas toen er in 1923
een wetenschappelijk ambtenaar in de persoon van E.O.M. van Nispen tot Sevenaer
werd aangetrokken, kwam er, wat de inventarisatie en beschrijving van Maastricht
betreft, schot in de zaak. In 1926 besloot men deze beschrijving in verschillende
afleveringen te publiceren en in 1927 kwam de eerste van de pers. In de jaren daarna
volgde de rest met enige tussenpozen. Regelmaat in de verschijning van de delen
van de Geïllustreerde Beschrijving ontstond echter pas na de Tweede Wereldoorlog
(zie bijlage 2).
Toen in 1947 de Rijksdienst voor de Monumentenzorg werd opgericht als opvolger
van het oude Rijksbureau, veranderde er aanvankelijk niets in de werkzaamheden
van de wetenschappelijke ambtenaren van de afdeling Beschrijving.5. Hun voornaamste
taak was nog altijd het vervaardigen van delen van de Geïllustreerde Beschrijving
aan de hand van de Leidraad. In dat opzicht bestond er geen wezenlijk verschil met
de vooroorlogse jaren. De doelstellingen van de reeks golden bij de oude garde min
of meer als sacrosanct. Men pleegde ‘geveltoerisme’, dat wil zeggen er werden grote
aantallen woonhuisgevels beschreven (Maastricht, 19536. ) en slechts bij uitzondering
kwam een interieur aan de orde. Er werd al helemaal geen aandacht geschonken aan
de bouwkundige structuur of de restauratiegeschiedenis van een gebouw. Objecten
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en structuren van na 1830 kwamen niet aan bod; er werd zelfs niet eens over nagedacht
in dit kader. Het onderzoek was geschoeid op een zuiver stilistisch-kunsthistorische
leest. Het oorspronkelijke doel om te komen tot ‘een handboek, waarin men over de
aanwezigheid, de artistieke of historische waarde en den toestand der monumenten
van geschiedenis en kunst uitvoerige inlichting kan vinden en tegelijkertijd een
volledige en betrouwbare bron voor de Nederlandsche kunstgeschiedenis’, bleef
onverkort van kracht.
De productie van delen was omgekeerd evenredig aan het enthousiasme en de vaart
waarmee het hoofd van de afdeling Beschrijving, M.D. Ozinga, in 1947 gestart was.
Hij had aan verschillende auteurs van buiten opdrachten kunnen verstrekken, maar
belangrijker voor de jonge Rijksdienst was de benoeming van een aantal pas
afgestudeerde kunsthistorici tot medewerkers in vaste dienst. Echter, diverse auteurs
die van buitenaf waren aangetrokken bleken niet aan hun verplichtingen te kunnen
voldoen, aangezien hun hoofdtaak op een ander vlak lag. Het ‘daarnaast’ verrichten
van wetenschappelijk onderzoek dat tot een Geïllustreerde Beschrijving zou moeten
leiden, bleek telkens weer, tot op de dag van vandaag overigens, een vrijwel
onrealiseerbare opgave.7. Veel werk kwam hierdoor niet van de grond of bleef steken
in een aanvangsstadium; een aantal auteurs kwam wel tot persklare manuscripten,
die echter om diverse, vaak niet meer achterhaalbare redenen nooit gedrukt werden.8.
De vaste medewerkers werden in die naoorlogse jaren meer en meer in beslag
genomen door het schrijven van publicaties die de nieuwe dienst een plaats moesten
geven in een breder beleidsterrein en door andere nevenactiviteiten. Hoewel zij waren
aangenomen om zich bezig te houden met nieuwe delen der Geïllustreerde
Beschrijving, divergeerde het werk al snel tot specialisatie in bepaalde
aandachtsvelden en incidentele kunsthistorische advisering bij restauraties. Uit hun
midden werden de samenstellers gerekruteerd van het Kunstreisboek voor Nederland,
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3 Gedeelte van de aanbiedingsfolder voor de Geïllustreerde Beschrijving van een stuk van
Zuid-Limburg, verschenen in 1962.

dat vanaf 1940 in delen van de persen rolde. Verder verschenen er met grote regelmaat
artikelen van hun hand in de ‘spreekbuis’ van de dienst, het Bulletin van de
Nederlandse Oudheidkundige Bond, de bond die bij zijn vijftigjarig bestaan in 1949
vereerd werd met het predikaat ‘Koninklijk’. De afdeling Beschrijving leverde in de
persoon van E.J. Haslinghuis ook de samensteller van het standaardwerk Bouwkundige
termen, dat in 1953 verscheen. Zelfs na verschillende

4 De delen van de Geïllustreerde Beschrijving, zoals verschenen tot en met 1992, gefotografeerd in
de bibliotheek van de RDMZ. Foto RDMZ.
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herdrukken en bewerkingen wordt dit boek nog steeds de ‘Haslinghuis’ genoemd.
Een belangrijke publicatie waaraan de beschrijvers meewerkten, was voorts de Guide
to Dutch Art uit 1952, die in 1954 een Nederlandse editie beleefde.
Door al deze oorzaken kwam de eigenlijke taak van de beschrijvers in het gedrang.
Bovendien intensiveerden zij de contacten met collega's in het buitenland en
verleenden zij hun medewerking aan de uitbouw van de wetenschappelijke
bibliotheekcollectie en de modernisering van het fotoarchief, een must immers voor
het verrichten van gedegen onderzoek.
Van de hand van de medewerkers in vaste dienst verschenen in de jaren vijftig
uiteindelijk maar twee delen van de Geïllustreerde Beschrijving.9. Toch dient men
deze pas op de plaats in de eerste twee decennia na de oorlog genuanceerd te zien.
C.J.A.C. Peeters formuleert het als volgt: ‘Men kan de geschetste diversiteit als
een gebrek aan doelmatigheid uitleggen, met veel stagnatie in de Geïllustreerde
Beschrijvingen, maar anderzijds mag niet vergeten worden hoe gering nog het
potentieel aan architectuurhistorici in den lande was. De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg was het enige kennisinstituut met voldoende apparaat (bibliotheek,
fotografie en bouwtekeningen). Als het werk van de wetenschappelijk medewerkers
zich tot de Geïllustreerde Beschrijving beperkt had, was er van de overige
architectuurhistorische wetenschapsbeoefening in die jaren niets terecht gekomen,
alle expertise was dáár geconcentreerd, de nog zeldzame in dit vak gespecialiseerde
afgestudeerden kwamen automatisch dáár terecht.’10.
In de jaren zestig moest het lopende werk aan de Geïllustreerde Beschrijving enige
jaren zelfs helemaal worden opgeschort: de beschrijvers werden ingezet voor de door
de Monumentenwet van 1961 vereiste registratie van monumenten. Zij waren op dat
moment de enigen in het land die geacht werden een dergelijk werk vlot tot een goed
einde te kunnen brengen. Pas toen het werk aan de registratie - na een jaar of tien in
plaats van vier zoals aanvankelijk
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gepland - in een rustiger vaarwater gekomen was, vatten de meeste beschrijvers hun
oude taak weer op.
Inmiddels was de traditionele monumentenzorg veranderd. Men had belangstelling
gekregen voor nieuwe thema's als de stedenbouw, de jongere bouwkunst en het
industriële erfgoed. Het onderzoek van de Nederlandse architectuurgeschiedenis
werd landelijk intensiever.11. Naast het kunsthistorisch-stilistische onderzoek kwam
het onderzoek op gang naar de structuur van en de regionale verschillen in de
Nederlandse woonhuizen en boerderijen. Vooral door in dit opzicht baanbrekend
werk van nauw aan de dienst verbonden externen als R.C. Hekker, C.L. Temminck
Groll en H.J. Zantkuyl (in samenwerking met R. Meischke) kreeg dat onderzoek een
belangrijke impuls.12. Het begrip ‘monument’ werd verbreed. Zag men voorheen een
monument als specimen uit een groep bouwwerken die door hun opmerkelijke
historische schoonheid of merkwaardigheid de glorie van het verleden
vertegenwoordigden, gaandeweg werd die beperkte visie aanmerkelijk opgerekt:
gebouwen die, afzonderlijk of groepsgewijze samenhangend, geschiedkundig
documentaire waarde hebben, waarde in ideologische, volkskundige en symbolische
zin, bovendien schoonheids- en kunstwaarde.13. Een directe weerklank in de
Geïllustreerde Beschrijving vond dit echter niet. Dat kwam omdat de jongere
kunsthistorici van de afdeling vanaf 1961 werden ingezet voor de
monumentenregistratie, terwijl oudere beschrijvers als E.J. Haslinghuis, E.H. ter
Kuile, R.F.P. de Beaufort en W. Marres, die niet door de registratie in beslag genomen
werden, rustig op de oude voet voortgingen, zoals er altijd gewerkt was.

De Leidraad
Doel en grenzen van een monumentenbeschrijving en de werkwijze der auteurs lagen
van oudsher in grote lijnen vast in de Leidraad, in 1983 bij de jongste versie
uitgesplitst in een ‘Leidraad’ en ‘Aanwijzingen voor de auteurs’. Doordat de Leidraad
doorgaans niet werd opgesteld door degenen die daadwerkelijk het werk moesten
verrichten, lagen theorie en praktijk ver uit elkaar. Hierdoor kon de beschrijver zich
een zekere vrijblijvendheid in de aanpak permitteren, verschillend van persoon tot
persoon en variërend al naar gelang het gebied en de medewerkers. Herma M. van
den Berg14. verwoordt deze betrekkelijke vrijblijvendheid aan het eind van haar artikel
‘Over doel en grenzen van de monumentenbeschrijving’ uit 1962 als volgt: ‘(...) ligt
een wijd landschap ter ontginning, waarvan aan de auteur van de Beschrijving de
architectuur wordt overgelaten, volgens een programma van eisen, waarvan de
opdrachtgever de tijd is.’
Vanaf 1973 werd het werk aan de monumentenbeschrijving door de ambtenaren van
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg hervat. Incidenteel was daarvoor al
medewerking gegeven aan het voltooien van manuscripten van derden.15. De
vrijblijvendheid in de opvattingen met betrekking tot onderwerpskeuze en wijze van
beschrijven was enigszins ingeperkt door de in 1969 weer herziene Leidraad.
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Nieuwe onderwerpen kwamen aan bod: de na 1850 ontstane architectuur en de
stedenbouwkundige ontwikkelingen van de twintigste eeuw. De plaats van de
fotografie in de publicaties werd belangrijker.
Door de stroom van restauraties, vooral vanaf de jaren zestig, kwamen er bij vele
monumenten bijzonderheden aan het licht die voor de inhoud der beschrijvingen van
wezenlijke waarde waren. Zo konden naast de regionale aanpak ook monografische
delen het licht zien. In 1975 was zelfs de verwachting, ongetwijfeld ingegeven door
de euforie van het Monumentenjaar, dat per jaar één regionaal naast één lokaal (lees:
thematisch) deel zou gaan verschijnen, waarbij de voorrang verleend zou worden
aan de door snel voortschrijdende veranderingen bedreigde regio's.16.
Uitgangspunten en doel van de beschrijving der monumenten, de inhoud der delen
en de werkwijze werden onderwerpen waar vooral in de jaren zeventig en tachtig
uitvoerig over werd gediscussieerd. Die discussie had ook al eind jaren vijftig plaats
gehad, gestimuleerd door internationale congressen over dit onderwerp in Wenen en
München. Herma M. van den Berg publiceerde in 1962 haar eerdergenoemde artikel
over dit onderwerp, waarin zij een exposé geeft over de geschiedenis en de wortels
van de Nederlandse monumentenbeschrijving. Op 8 december 1982 werd in de
Utrechtse Nicolaikerk de studiedag ‘Monumentenbeschrijving in nieuwe banen’
gehouden, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.
Vertegenwoordigers van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, uit de universitaire
wereld en van de Belgische zusterorganisatie de Rijksdienst voor de Monumentenen Landschapszorg hielden lezingen die verschillende facetten van het werken aan
een monumentenbeschrijving belichtten. Het is opmerkelijk te noemen dat ook nu
weer geen van de mensen die zich daadwerkelijk met het beschrijven bezighielden,
bij digelegenheid aan het woord kwam. Geen van de inleiders, met uitzondering van
de Belgische afgevaardigde en C.L. Temminck Groll, had daarbij enige
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5 Pagina uit de Geïllustreerde Beschrijving van de Baronie van Breda uit 1912: foto's en tekeningen
zijn in de tekst opgenomen.

praktische ervaring met het samenstellen van een monumentenbeschrijving.17.
De gedachtenwisseling leidde tot het opstellen van de genoemde nieuwe Leidraad
en Aanwijzingen voor de auteurs, waarin de mogelijkheid tot het schetsen van een
algemene ontwikkelingslijn per gebouwencategorie (typologie) werd geopend, zonder
een topografische en monografische beschrijving uit te sluiten.18. Tot vandaag de dag
wordt volgens deze richtlijnen gewerkt.

De bewerker
De rol van de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving, onder wier
verantwoordelijkheid de reeks tot stand kwam, was in het algemeen bescheiden.
Incidenteel lazen de leden drukproeven of gaven zij aanvullende informatie over
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uiteenlopende onderwerpen. De uiteindelijke invulling liet de Rijkscommissie geheel
over aan de ‘bewerker’, zoals de beschrijvers zich graag noemden. Het scheiden van

6 Pagina uit de Geïllustreerde Beschrijving van Twente uit 1934: de tekeningen zijn in de tekst
opgenomen.

hoofd- en bijzaken binnen het raamwerk dat de Leidraad een beschrijver biedt, is
door een ieder altijd op eigen wijze geïnterpreteerd. Men was in de naoorlogse jaren
niet gebonden aan enige beperking in de omvang en tijdsduur. De deskundigheid
van de beschrijver stond garant voor een beknoptheid ‘die men verwacht’. Niet de
beschrijver, maar het aantal monumenten, hun historische en kunsthistorische
belangrijkheid en de rijkdom van hun inventaris bepaalden de dikte van een
manuscript. Een open uitgangspunt naar het lijkt, maar toch waren er wel degelijk
beperkingen.
Ten eerste hanteerde men een beperking in de tijd: gebouwen van na 1830 kwamen
zoals gezegd niet voor beschrijving in aanmerking. Bovendien moest een bewerker
zich onthouden van waardeoordelen en alle subjectieve beschouwingen. Behalve
deskundigheid zag men als de voornaamste deugden van de bewerker beknoptheid
in het formuleren, overzichtelijkheid van presentatie en helderheid in de uiteenzetting
van problemen.
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7 Pagina uit de Geïllustreerde Beschrijving van de Vijfheerenlanden uit 1989: de tekst is in drie
kolommen gezet; foto's en tekeningen zijn erin opgenomen.
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8 Pagina uit de Geïllustreerde Beschrijving van de Krimpenerwaard uit 1995: de tekst staat weer in
één kolom, met links een marge voor bijschriften en (kleine) afbeeldingen; foto's en tekeningen zijn
in de tekst opgenomen.

9 Uitnodiging van de RDMZ en Waanders Uitgevers voor de presentatie van de Geïllustreerde
Beschrijving van de Alblasserwaard op 13 november 1992.
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10 Een stapel RDMZ-publicaties: onderop de Geïllustreerde Beschrijving, bovenaan de vier delen
van de achtste druk van het Kunstreisboek. Voorlichtingsfoto RDMZ, 1988.

Die bekwaamheden en de fraaie eindresultaten kwamen de bewerker niet zomaar
aanwaaien. E.H. ter Kuile schetste in een ongedateerd stuk van eind jaren zestig een
profiel van de ideale bewerker, die wel haast over bovenmenselijke eigenschappen
moest beschikken om een project tot een goed einde te brengen: ‘Als persoon blijft
de bewerker zo veel mogelijk op de achtergrond. Hij kan geen invloed uitoefenen
op de afzet door zijn schrijfwijze, verbeelding, geestige manier van uitdrukken of
emotionele geladenheid. Het debiet zal hem trouwens koud laten (...) “Schrijven” is
trouwens de minst belangrijke en tijdrovende bezigheid voor een “bewerker”. Dat
komt pas in de laatste plaats. Wat hij te doen heeft is het toegewezen gebied te
verkennen. Hij zal het gebied, de steden, de dorpen en het hele platteland moeten
doorkruisen op de fiets, ook wel te voet of met de auto. Hij moet zijn
monumentenschat leren kennen en bestuderen, schetstekeningen maken en zijn eigen
werkfoto's (...) Is de tekenaar eindelijk ter plaatse aan het werk dan zal hij contact
met hem moeten houden en van gedachten wisselen: twee zien altijd meer dan één
ziet (...) De bewerker zal moeten afdalen in de diepe gewelfkolken van middeleeuwse
kerkgewelven, door nauwe gaten moeten kruipen, over zwiepende planken moeten
lopen, steigers moeten beklimmen, in dakgebinten moeten rondkruipen om de littekens
te vinden en te interpreteren die getuigen van vroegere gedaanten van herhaaldelijk
verbouwde monumenten (...) Daarnaast moet hij speurwerk verrichten in oude en
nieuwe litteratuur, speuren naar documenten als oude tekeningen, schilderijen, prenten,
plattegronden. Hij zal moeten ondervragen en noteren, raadplegen en vergelijken.
Tenslotte zal hij zijn gegevens uitwerken en teksten maken. Is een tekst in eerste
aanleg klaar dan moet hij die voortdurend herzien en bijwerken: er wordt overal
gerestaureerd, voortdurend gebouwd, verbouwd en gesloopt, oudheidkundig
bodemonderzoek ingesteld (...) De bewerker blijft herzien tot de tekst naar de drukker
gaat.19.
Wat in ieder geval duidelijk wordt uit deze karakterschets is de veelzijdigheid van
het werk waarmee de beschrijvers geconfronteerd werden (en nog steeds worden)
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en de voortdurende druk die op hen werd uitgeoefend om zo weloverwogen mogelijk
een goede analyse te geven. De beschrijver had een voorbeeldfunctie en hij was zich
daarvan terdege bewust. In dat opzicht laat Ter Kuile geen onduidelijkheid bestaan.
Hij vermeldt echter niet dat er gaarne gebruik gemaakt werd van medewerkers ter
plaatse die hun kennis over specifieke onderwerpen welwillend ter beschikking
stelden, en van de bouwkundigen van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Men
hoeft de voorberichten van de verschillende delen maar te lezen om zich te realiseren
dat er wel degelijk sprake was van teamwork. De inbreng van de fotografen werd
steeds belangrijker. Maar vooral bouwhistorische medewerkers als H. van der Wal,
H.W. van der Voet, W.J. Berghuis, T. Brouwer, A.A.M. Warffemius en J.J. Jehee
gingen steeds meer hun stempel drukken op het eindproduct.
De onderlinge afstemming tussen de verschillende beschrijvers op het punt van
vorm en inhoud bleef marginaal, maar dat beschouwde men niet als een nadeel. Juist
daardoor kon een eigenzinnig product ontstaan als het deel over het Amsterdamse
Burgerweeshuis van R. Meischke (1975). A.G. Schulte was bijvoorbeeld de eerste
die de periodegrens in het midden van de negentiende eeuw niet meer hanteerde. Hij
betrok ook de geschiedenis van voordien als lelijk beschouwde gebouwen in zijn
werk en liet opmetingen van neogotische kerken opnemen.20.
Vanaf de jaren tachtig werd de samenwerking tussen
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de kunsthistoricus en de bouwhistoricus aanmerkelijk intensiever. Het besef was
doorgedrongen dat zonder de waarnemingen die de bouwhistorici tijdens hun werk
deden, de bouwgeschiedenis van monumenten niet goed te schrijven is.
Kunsthistoricus en bouwhistoricus vormen thans het vaste team dat voor het
eindproduct verantwoordelijk is. De bouwhistorie heeft daarmee een niet meer weg
te denken plaats gekregen in de Geïllustreerde Beschrijving. De laatste delen, over
regio's in Zuid-Holland, geven daarvan blijk.

De jongste ontwikkelingen
Na de herziening van de Leidraad in 1983 richtte de serie zich meer dan voorheen
op de cultuurhistorische, architectonische en historisch-geografische karakteristieken
van een regio, terwijl minder nadruk gelegd werd op de uitvoerige beschrijving van
de afzonderlijke monumenten. Was het voorheen zo dat de auteurs een voorkeur
konden uitspreken voor een te beschrijven gebied, nu werd er voorrang gegeven aan
het versneld beschrijven van gebieden die onder druk stonden van ingrijpende
planologische beslissingen, grote bouwactiviteiten of veranderingen in de
infrastructuur. Zuid-Holland was zo'n gebied. Tussen 1989 en 1995 kreeg deze
provincie vier delen volgens de nieuwe Leidraad. Het eerste, De Vijfheerenlanden
met Asperen, Heukelum en Spijk, was in twee delen gesplitst: een typologisch
geordend eerste stuk en een topografisch geordend, inventariserend tweede gedeelte.
Deze dubbelformule bleek bij de volgende delen niet haalbaar. Het tweede deel, in
de wandeling ‘het telefoonboek’ genaamd, verviel. In de meest recente delen is de
voorkeur gegeven aan het schetsen van grote ontwikkelingslijnen. Door het publiceren
van uitvoerige bronnen- en literatuurlijsten wordt de geïnteresseerde lezer de
gelegenheid geboden zelf een onderwerp verder uit te diepen.
Hetgeen tot stand gebracht is na de Tweede Wereldoorlog en met name na de
registratieronde in de jaren zestig is indrukwekkend. Zeker wanneer men in
aanmerking neemt dat de betrokkenen in veel gevallen pionierswerk hebben moeten
verrichten, steeds weer werden onderworpen aan nieuwe inzichten, tussendoor andere
opdrachten kregen en zich staande hebben moeten houden in een toenemend geweld
van reorganisaties, waarbij in 1992 zelfs even overwogen werd het werken aan de
Geïllustreerde Beschrijving te stoppen. Dankzij een storm van protesten uit den lande
is het toen niet zover gekomen.
Op dit moment wordt gewerkt aan de volgende delen, waarvan de publicatie is
gepland in de jaren 1998 en 1999: het complex Houthem-St.-Gerlach in Limburg,
het kasteel van Breda, de stad Gouda, het Oostelijk Rijnland, de St.-Servaas te
Maastricht, de Utrechtse Heuvelrug, het Geuldal en de Grote kerk van Breda.

De Guide to Dutch Art
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In 1952 werd in Nederland het zeventiende ‘International Congress of History of
Art’ gehouden, georganiseerd door de Internationale Vereniging van Kunsthistorici.
De Organisatoren van dit congres wilden de buitenlandse deelnemers en de ‘talrijke
ons land bezoekende vreemdelingen’21. op een verantwoorde wijze een overzicht
bieden van de vaderlandse kunst. In dat overzicht moesten per provincie de
vindplaatsen van de kunstvoortbrengselen in alfabetisch topografische orde worden
opgenomen. Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen onderkende
het belang van een dergelijke uitgave en stelde middelen ter beschikking waardoor
in 1952 de Guide to Dutch Art het licht kon zien. De opdracht voor de samenstelling
kreeg H.E. van Gelder, die voor het architectuurgedeelte de hulp inriep van het hoofd
van de afdeling Beschrijving, M.D. Ozinga.
R. Meischke22. schreef vrijwel integraal het hoofdstuk over de bouwkunst. De
techniek van het bouwen en de ‘alledaagse’ architectuur waren toen nog geen
onderwerpen die in een dergelijke gids een plaats kregen. Het zwaartepunt lag, zoals
in die tijd gebruikelijk, op de Middeleeuwen, waaraan 21 pagina's waren gewijd. De
behandeling van de ‘Nieuwe Tijd’ (1800-1940) in vijf pagina's stak daar weliswaar
schriel bij af, maar deze periode kwam tenminste aan de orde, hetgeen bijna
revolutionair genoemd mag worden. De korte beschrijvingen van de
bezienswaardigheden in de provincies kwamen van de hand van Herma M. van den
Berg en J.J.F.W. van Agt, die daardoor hun werk aan de Geïllustreerde Beschrijving
onderbroken zagen. De schematische provinciekaarten, stadsplattegronden en
plattegronden van bijzondere monumenten werden eveneens vervaardigd door een
medewerker van de Rijksdienst: H.W. van der Voet. De plattegronden van steden
en monumenten zou een lang leven beschoren zijn: niet alleen in deze gids deden zij
dienst, ook in diverse edities van het Kunstreisboek voor Nederland werden zij
gebruikt.
Het succes van de Engelse uitgave, die in 1953 een tweede druk beleefde, leidde
tot een Nederlandse editie die in 1954 van de pers kwam onder de titel Gids voor
Beeldende Kunst en Bouwkunst in Nederland. Het bleek een schot in de roos, zozeer
zelfs dat uitgeverij Het Spectrum in 1960 besloot de - inmiddels driemaal herdrukte
- gids als 500ste Prismaboek uit te brengen. ‘Zo mag Prisma 500 met het vol-
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ste recht een nationale uitgave genoemd worden. Het is een hoogtepunt in de grote
reeks van instructieve en ontspannende werken die in de Prismareeks zijn verschenen
en die in vrijwel geen Nederlands huisgezin meer ontbreken.’23. Een betere reclame
was bijna niet mogelijk!

Het Kunstreisboek
In 1933 was het laatste deel van de Voorloopige Lijst gereed gekomen. Deze reeks
pretendeerde ‘een volledig

11 Pagina uit het Kunstreisboek, deel Noord- en Zuid-Holland (tweede druk) uit 1954: plattegrond
van de stad Delft.

overzicht’ te geven van alle oude gebouwen in Nederland en de daarin bewaarde
kunstwerken.
Gelijktijdig bleef men geregeld doorwerken aan de veel uitvoeriger delen der
Geïllustreerde Beschrijving waarvan er tot op dat moment pas vier uitgekomen waren.
Geen van deze publicaties kon men echter ‘in den zak steken en wie eens een uur
over heeft in een vreemde stad, of op een autotocht door hem onbekende dorpen
komt en wil weten of er iets moois of merkwaardigs te zien is, zou wel graag een
handig boek bezitten, dat hem wat meer vertelt dan de
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gewone reisgidsen doen’, aldus het voorbericht bij de eerste druk van het hanteerbare
boekje dat als deel 1 van het Kunstreisboek voor Nederland in september 1940 het
licht zou zien. Het was volgens het voorbericht een bijzonder gelukkige samenloop
van omstandigheden dat het Kunstreisboek verscheen op een moment dat de
oorlogsomstandigheden reizen naar het buitenland bemoeilijkten, zodat de leergierige
toerist op het eigen cultuurbezit was aangewezen. De wens een dergelijke uitgave te
realiseren, bestond reeds jaren bij de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Het
werd in overleg met uitgeverij P.N. van Kampen & Zoon te Amsterdam een
tweeledige uitgave, namelijk een ‘kunstreisboek’ met tekst en plattegronden, en een
platenboek, dat in 1941 verscheen onder de titel Nederlandsche Monumenten van
Geschiedenis en Kunst in Beeld.
De tekst van het reisboek, dat tussen 1940 en 1953 in vier losse delen werd
uitgebracht, was samengesteld door de wetenschappelijke ambtenaren van het
Rijksbureau, later de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, E.H. ter Kuile, M.D.
Ozinga, F.A.J. Vermeulen en D.H.G. Bolten. De laatste werkte niet bij de dienst
maar was, als aangewezen beschrijver van de monumenten in de gemeente
's-Gravenhage, wel nauw daaraan verbonden. In het eerste deel, Noord-Holland en
Zuid-Holland, stond een lange inleiding van de hand van J.A.G. van der Steur over
de ontwikkeling van de Nederlandse bouwkunst. Het doel van deze inleiding was
‘de liefde en de waardeering voor onze bouwkunst, die vaak bij den vreemdeling
grooter blijkt dan bij de eigen landgenoot, te bevorderen, opdat velen zullen kunnen
genieten van de tallooze en belangrijke uitingen dezer kunst, die ons, ondanks het
vele dat is verdwenen, nog zijn gespaard gebleven’. Bij dit laatste had de inleider
overigens niet het catastrofale bombardement voor ogen dat enige maanden eerder
de Rotterdamse binnenstad in een puinhoop had veranderd. Hoewel het voorbericht
in juli 1940 is geschreven, maakt het geen melding van die gevoelige verliezen. Wat
meer is, bij de beschrijving van de stad is de toestand van vóór het bombardement
beschreven. In de tweede druk, die in 1954 het licht zag, wordt dit uitgelegd: ‘De
eerste druk van het Kunstreisboek was reeds ter perse toen het oordeel aan Rotterdam
voltrokken werd.’
Het Kunstreisboek gaf per gemeente, alfabetisch gerangschikt, van de voornaamste
monumenten beknopte karakteristieken en een korte uiteenzetting van de
bouwgeschiedenis. Dit gebeurde in de volgorde die vanouds werd gehanteerd in de
Voorloopige Lijst en de Geïllustreerde Beschrijving: verdedigingswerken, burgerlijke
openbare gebouwen, kerken, kloosters en gestichten, woninggevels en musea en
andere verzamelingen. Het reisboek, waarvan alleen deel 1 met enige foto's was
geïllustreerd, voorzag in een behoefte, getuige de vele herdrukken die snel op elkaar
volgden (zie bijlage 3).
Vanaf 1960 komen de vier losse delen samen in een band. Dit betekent echter
geen opzienbarende vernieuwing in opzet en inhoud. Het voorwoord bij deze
derde/vierde druk vermeldt dat de tekst voor een groot deel de oorspronkelijke is,
aangevuld en bijgewerkt naar de laatste gegevens, wederom door de wetenschappelijke
staf van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Langzamerhand ontstond echter de behoefte de hele tekst onder een eenhoofdige
redactie te herschrijven, teneinde de ongelijkvormigheid van de bijdragen door
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verschillende auteurs, die in de loop der jaren ontstaan was, op te heffen. Dat streven
zou bij de zevende druk verwezenlijkt moeten zijn. Maar toen deze in 1977 uitkwam,
bleek de tekst wederom alleen ‘herzien’ te zijn. Een volledig herschrijven binnen
een redelijke termijn zat er (nog) niet in. De wetenschappelijke medewerkers van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg die tot 1970 de teksten hadden bijgewerkt,
waren nu door andere taken in beslag genomen. Mede daardoor was het dus weer
een nieuwe druk op oude grondslagen geworden, ditmaal met spaarzame toevoeging
van jongere architectuur. Museumcollecties waren geschrapt.
G. Roosegaarde Bisschop had het manuscript herzien en het geheel persklaar
gemaakt. Stedenbouwkundige aspecten, toch een onderwerp waar het Rijk zich al
geruime tijd mee bezighield, waren niet in de tekst opgenomen. Als pleister op de
wonde, zo lijkt het, waren wel de stadsplattegronden naar de nieuwste gegevens
bijgewerkt en enkele ‘merkwaardigerwijs ontbrekende’ bijgemaakt. Het boek was
nu wanstaltig dik geworden: het telde 801 pagina's, hetgeen op den duur losbladigheid
tot gevolg had.
De monumentenzorg was sinds 1940 aanmerkelijk veranderd. De primaire
belangstelling voor het solitaire, ‘belangrijke’ monument was allang verschoven: de
omgeving, het gemaakte landschap in de vorm van parken en buitenplaatsen, de
stads- en dorpsgezichten, de immense hoeveelheid aan jongere bouwkunst en het
industriële erfgoed kregen toenemende aandacht van degenen die zich bekommerden
om het culturele erfgoed. Het Kunstreisboek in zijn achtste druk moest hieraan worden
aangepast.24.
Ditmaal was er geen sprake van dat alle provincies nog in een band gebundeld
konden worden. Het nieuwe aanbod was daarvoor te groot. Evenmin was het mogelijk
dat een der wetenschappelijk medewerkers van de Rijksdienst deze taak op zich nam.
In
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1979 werd dan ook van buiten af de kunsthistoricus Peter Don als auteur aangetrokken.
Hij begon van voren af aan met het bewerken van de drie westelijke provincies. De
oude teksten waren niet meer bruikbaar. Alle steden en dorpen werden ter plaatse
bekeken en recente literatuur en de archieven bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg werden geraadpleegd om de tekst zo actueel mogelijk te maken.
Tekeningen werden geactualiseerd, dan wel nieuw toegevoegd. De volgorde van de
te beschrijven categorieën bleef bestaan, het aantal werd echter

12 Pagina uit het Kunstreisboek Noord-Holland (achtste druk) uit 1987: plattegrond van de
buitenplaats Huis te Manpad in Heemstede.

uitgebreid. Nieuw was een inleidend hoofdstuk met een algemeen historisch overzicht
en een resumé van architectuur-historische ontwikkelingen in de provincie,
geïllustreerd met foto's. Eveneens nieuw waren de inleidingen op de plaatsen,
variërend van een korte karakteristiek tot een meer uitgebreide verhandeling waarin
de voornaamste historische feiten en ontwikkelingen de revue passeerden. In 1985
verschenen de delen over Zeeland en Zuid-Holland en in 1987 verscheen
Noord-Holland.
Het werk vlotte minder snel dan verwacht, reden
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waarom er meer auteurs aangetrokken werden, die een begin maakten met de
provincies Drenthe (verschenen in 1985), Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. De
boeken waren weer teruggebracht naar een handzame omvang, de inhoud was
overzichtelijk gepresenteerd en de gebruikswaarde was vergroot door een vrij
uitvoerige literatuuropgave, een verklarende termenlijst en verschillende registers.
Helaas werd de uitgave van de achtste druk na vier delen stopgezet.
Het zou evenwel niet het einde zijn. Ondanks de toename van het aantal gidsen over
monumenten, architectuur en stedenbouw leek er nog steeds behoefte te bestaan aan
een wetenschappelijke reeks als die van het Kunstreisboek. De draad werd in 1996
weer opgepakt. Er werd een nieuwe start gemaakt met een serie die de naam meekreeg
Monumenten in Nederland. Drie externe samenstellers, in technisch opzicht begeleid
door medewerkers van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, hebben nu de
opdracht iedere drie jaar twee delen het licht te doen zien. Ook deze reeks beoogt
per provincie een overzicht te geven van alle cultuurhistorisch waardevolle objecten
en structuren. In die zin is er geen verschil met het oude Kunstreisboek. De nieuwe
boeken zijn echter niet in de eerste plaats meer als reisgids bedoeld, maar vooral als
naslagwerk, overvloedig geïllustreerd met foto's en tekeningen.25.
Het eerste deel, met de provincie Utrecht als onderwerp, verscheen in 1996 en het
tweede deel, over Noord-Brabant, in het najaar van 1997. In deze delen worden nog
steeds steden en dorpen alfabetisch onder de loep genomen. De maat en de inhoud
zijn echter aanzienlijk gewijzigd. De boeken zijn van ‘zakboek’ tot ‘handboek’
geworden en hierdoor bijna verdubbeld in formaat en omvang. De vertrouwde
volgorde van de verschillende categorieën gebouwen heeft men losgelaten. Bij het
beschrijven van een bebouwingsconcentratie zijn de samenstellers uitgegaan van het
centrum en zijn daar begonnen met het belangrijkste gebouw. Daarna worden
schilsgewijs de overige objecten en structuren behandeld.

Het Bulletin
Vanaf de oprichting van de Nederlandsche Oudheidkundige Bond in 1899, lang
voordat er sprake was van een Rijksbureau voor de Monumentenzorg, was het Bulletin
van deze bond de aangewezen plaats waar artikelen en mededelingen over
archeologische monumenten, historische gebouwen en musea terechtkwamen. De
artikelen over allerhande oudheidkundige zaken waren bestemd zowel voor liefhebbers
als voor professioneel geïnteresseerden.26. Na de instelling van het Rijksbureau voor
de Monumentenzorg in 1918 was het Bulletin lange tijd het enige vaktijdschrift waar
medewerkers van het Bureau veelvuldig in publiceerden.
Onderwerpen als theorie en praktijk van de restauratie en bouwgeschiedenis van
monumenten vormden als het ware de ruggengraat van het blad, naast bijdragen over
archeologie, schilderkunst, beeldhouwkunst en museale aangelegenheden. Eenvoudige
monumenten lagen wat minder in de belangstelling. Sedert 1946 kwam door toedoen
van R.C. Hekker de landelijke bouwkunst steeds meer onder de aandacht. Rapporten
met doorwrochte bouwhistorische onderzoeken en kunsthistorisch-stilistische analyses
bij gevallen van oorlogsschade werden verricht vanwege de afdeling Beschrijving
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en kwamen in het Bulletin terecht.27. Het ‘normale’ bouw- en kunsthistorisch
onderzoek dat niet paste in een op stapel staande Geïllustreerde Beschrijving, maar
dat belangrijk genoeg was om een wijdere verspreiding te krijgen, vond in het blad
een plaats. Het grotere geheel werd evenmin geschuwd. In 1956 zien we tussen de
‘gangbare’ beschouwingen over archeologische vondsten en solitaire monumenten
artikelen verschijnen over wederopbouw, saneringsplannen en stadsherstel.28. Het
Bulletin fungeerde als vangnet in de positieve zin des woords.
Het blad werd steeds meer ook het orgaan voor onderwerpen die voor de
monumentenzorg vernieuwend waren. Veelal werden die stukken aangedragen door
ambtenaren van de Rijksdienst of nauw met de dienst gelieerden. Het ging dan om
onderwerpen die zij via de ‘officiële’ kanalen (nog) niet kwijt konden. In de
Geïllustreerde Beschrijving immers hanteerde men nog steeds de tijdsbegrenzing
van het midden van de 19de eeuw. De ‘jongere’ bouwkunst en de twintigste-eeuwse
stedenbouw lagen nog niet direct binnen het gezichtsveld van de monumentenzorg.
Baanbrekend en invloedrijk zou het artikel uit 1951 zijn van R.C. Hekker over de
Nederlandse bouwkunst in het begin van de negentiende eeuw.29. Niet voor niets
begint hij met de stelling: ‘Het mag bekend worden geacht, dat de samenstellers van
de architectuur-overzichten hun belangstelling verliezen, wanneer zij bij het
vroeg-negentiende-eeuwse classicisme komen, of wel onzeker worden (...).’ Dat
gebrek aan belangstelling zou pas in de jaren zestig en zeventig ruimschoots worden
ingehaald. Met de benoeming in 1956 van J.J.F.W. van Agt30. als schrijvende
hoofdredacteur komt allengs het accent te liggen op artikelen over architectuur en
monumenten, waarbij de nieuwe invalshoeken niet worden geschuwd, integendeel.
De buitenplaats was een van die nieuwe onderwerpen. In de jaren zestig publi-
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ceerde de aan de Rijksdienst verbonden H.W.M. van der Wijck hierover. De altijd
zeer productieve R. Meischke leverde een rijk scala aan artikelen over Amsterdam,
maar ook over het architectonisch ontwerp in de Nederlanden in de middeleeuwen
en de zestiende eeuw (1952), over de restauratie van Slot Zeist (1961) en over het
kleurenschema in de middeleeuwse kerken van Groningen (1966), dit laatste als
vervolg en aanvulling op eerder in het Bulletin verschenen artikelen, zoals dat over
pleisterwerk in middeleeuwse kerkgebouwen (1956, Van Agt). Er kwam ook een
toenemende belangstelling voor de technische kant van het bouwen. Bouwhistorie
was een vak in opkomst, waarvan de eerste blijken onder andere gepubliceerd werden
in het Bulletin door pioniers als R. Meischke, H. Janse en G. Berends. De verbreding
van de aandachtsvelden blijkt ook uit publicaties door onder anderen Hekker en Van
Agt over judaïca en synagogen (1967), een onderwerp dat later zou uitmonden in
boeken over synagogen in Amsterdam (1974) en synagogen in Nederland (1984 en
1988). Het Bulletin was ook de plaats waar men met beschouwingen terecht kon over
buitenlandse architectuur die op een of andere manier met Nederland verbonden was,
zoals over het ‘Holländische Viertel’ in Potsdam (F. Mielke, 1961), de Kaapse
bouwkunst (G. Roosegaarde Bisschop, 1966) en de monumenten van Europese
oorsprong in Ghana (C.L. Temminck Groll, 1968). Dit facet kwam in de belangstelling
te staan nadat M.D. Ozinga in 1959 een ‘Geïllustreerde Beschrijving’ over Curaçao
het licht had doen zien. In later jaren keerde dit onderwerp regelmatig terug in de
kolommen van het Bulletin. De jongere bouwkunst wist zich eveneens een plaats te
veroveren. Een artikel van Hekker hierover verscheen zoals gezegd in 1951. In 1958
werd aan het eerste object van jongere datum aandacht geschonken, toen E.H. ter
Kuile zich waagde aan een beschouwing over het Kurhaus in Scheveningen, ondanks
‘de openlijk beleden geringe ontvankelijkheid voor de taal der neo-stijlen’. Ter Kuile
rechtvaardigt zijn keuze door uit te leggen dat het Kurhaus hem boeit door zijn
esthetische kwaliteiten. De oude rot in het beschrijversvak eindigt zijn betoog met
de bespiegeling: ‘Binnen het kader van de banale internationale bouwtrant van die
dagen bestonden meer uiteenlopende richtingen dan wij gewoonlijk beseffen. Ik ben
benieuwd of ik nog beleef dat men daar eens een speciale studie aan besteedt.’ Die
studies zouden er zeker komen en niet alleen van de hand van medewerkers van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg31. en al gauw ook niet meer alleen in het Bulletin,
dat daar in feite niet het meest geschikte orgaan voor was. Het blad fungeerde voor
sommige auteurs weliswaar als springplank naar een wijder perspectief, maar de
hoofdmoot bleef toch bestaan uit artikelen over gebouwen en bouwmeesters uit veel
vroeger tijden.
De vrijblijvendheid waarmee (wetenschappelijke) ambtenaren van de Rijksdienst
voor het reilen en zeilen van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond en
het vullen van de kolommen van het Bulletin werden ingezet, vond een einde in de
jaren zeventig. De dienst bleef het Bulletin wel voor wetenschappelijke publicaties
en mededelingen benutten. De bond kreeg daarvoor een subsidie. In 1974 trad een
onafhankelijke redactie aan, met een eindredacteur van buiten de RDMZ en een
redacteur vanuit de gelederen van de dienst in de persoon van A.G. Schulte. Hij
zorgde voor een regelmatige toelevering van mededelingen en artikelen vanuit de
RDMZ, zonder dat die een overheersende plaats in het blad innamen. De inhoud
veranderde niet wezenlijk, hoewel de monumenten wereld sterk in beweging was
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door de algemeen veranderende opvattingen over de betekenis van het aanwezige
ruimtelijke milieu en de ruimtelijke veranderingen in stad en land. Verwijten werden
geuit aan het adres van bond en dienst, die via het Bulletin geen bijdrage zouden
leveren aan die nieuwe visies. Het was een onterecht verwijt: regelmatig toch
verschenen er in het Bulletin artikelen over (bedreigde) jongere monumenten,
weliswaar niet van de hand van de medewerkers van de RDMZ, maar ze verschenen.
Bovendien waren andere instanties en andere media zoals Heemschut, Wonen/TABK
en Forum beter geschikt voor het uitgeven van kritische artikelen op dat vlak. Het
publiceren over de oudere bouwkunst was een keuze waarvoor het Bulletin zich niet
hoefde te schamen, zoals later bleek.
In 1983 werd naar een andere uitgever overgegaan, hetgeen een mooi moment was
voor Schulte, die een tijdlang het eindredacteurschap had bekleed, om de bakens te
verzetten. Het combineren van deze taak met die van beschrijver viel niet meer te
realiseren. Wel bleef hij, zoals Van Agt voor hem, nog jarenlang, tot 1989, lid van
de redactie.
Er braken onzekere tijden aan, waarin moeizaam naar een nieuwe richting werd
gezocht. De bijdragen vanuit de Rijksdienst werden allengs minder, aangezien de
doelstellingen van het Bulletin vervaagden. Men wilde in het blad een meer moderne
koers volgen, maar verloor daarbij de beproefde oude geheel uit het oog.
Nu, eind jaren negentig, blijken de ideeën van vroeger zo gek nog niet. Het Bulletin
wordt weer min of meer beschouwd als huisorgaan van RDMZ en ROB. De tekst in
het colofon getuigt daarvan: ‘Tweemaandelijks tijdschrift van de KNOB, mede
mogelijk
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gemaakt door de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek.’ De eindredacteur komt weer uit de gelederen
van de RDMZ, nu D.J. de Vries deze taak op zich heeft genomen.
Regelmatig verschijnen er themanummers die als het ware ontstaan uit het liggende
materiaal en verstrekte opdrachten. Er is weer meer ruimte vrijgemaakt voor
kwaliteitsartikelen, die bij voorkeur handelen over de oudere architectuur.
De rol van medewerkers van RDMZ is bescheiden in vergelijking met het verleden.
Het blad wordt niet grotendeels meer door hun bijdragen gevuld, integendeel. Het
merendeel komt nu vanuit de universitaire wereld en de dienst levert voornamelijk
korte berichten.
Het Bulletin fungeert weer als brede wetenschappelijke ondersteuning van de in
de Nederlandse architectuurgeschiedenis geïnteresseerden.

Het Jaarboek Monumentenzorg
In 1989 werd de nieuwe Monumentenwet van kracht. Een van de gevolgen hiervan
was dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zich steeds meer moest gaan
profileren als kennisinstituut. Dat feit en de veranderde relatie met het Bulletin,
waardoor de dienst geen eigen forum meer had voor kennisverspreiding, hebben
geleid tot het doen uitgeven van een eigen jaarboek van de RDMZ. In dit Jaarboek
Monumentenzorg zouden artikelen worden opgenomen van medewerkers én
gast-auteurs. Het moest gaan fungeren als nationaal platform voor de monumentenzorg
in Nederland, met beschouwende artikelen over immateriële en materiële kwesties.32.
En zo gebeurde het ook, het hele spectrum van de monumentenzorg binnen en buiten
Nederland kwam in de eerste jaarboeken aan bod. Die eerste boeken heetten dan ook
eenvoudigweg ‘Jaarboek Monumentenzorg’. Vanaf 1994 veranderde dat. Bij het
eerste lustrum in dat jaar verscheen er een thematisch deel over de periode 1850-1940,
als bekroning op het voltooien van het landelijke Monumenten Inventarisatie Project
(MIP). In de subtitel bleef ‘Jaarboek Monumentenzorg’ staan, maar de hoofdtitel
verwees nu naar de inhoud: Monumenten van een nieuwe tijd. Architectuur en
stedebouw 1850-1940. De keuze voor een centraal thema in de jaarboeken bleef
daarna gehandhaafd. In 1995 volgde het deel Monumenten in oorlogstijd, met dertien
artikelen over een tot dan toe niet goed gekende periode van de monumentenzorg.
De jaarboeken werden steeds dikker, de bijdragen talrijker. Niet minder dan veertig
bijdragen verschenen in het jaarboek van 1996. Dit boek, Monumenten en
bouwhistorie, werd opgedragen aan Dik Berends, bouwhistoricus par excellence, die
na 33 jaar bouwhistorisch onderzoek voor de Rijksdienst in dat jaar met pensioen
ging.
Het boek dat u nu in handen heeft, is opnieuw een thematisch en omvangrijk
jaarboek: het jubileumboek van de vijftigjarige Rijksdienst voor de Monumentenzorg.

Ten slotte
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Het voorgaande behandelt niet alle wetenschappelijke producten of uitgaven met
een wetenschappelijk karakter die sedert 1947 vanwege de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg zijn uitgebracht. Zoals vroeger bestaat er buiten de reguliere
publicatiestroom nog steeds een vloed aan ideeën, aanzetten, manuscripten en
tijdschriftartikelen en niet alleen van de medewerkers van de afdeling
Cultuurwaardenonderzoek, zoals de oude afdeling Beschrijving inmiddels genoemd
wordt. In de jaarverslagen van de Rijksdienst, die sedert 1974 verschijnen, staat ieder
jaar een lijst van publicaties van medewerkers. Nergens beter dan daar kan men in
één oogopslag de grote verscheidenheid aan wetenschappelijke kennis zien die de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg in geschrift uitdraagt.
De positie van de RDMZ in het wetenschappelijke veld is - het moge inmiddels
duidelijk zijn - sedert de Tweede Wereldoorlog sterk gewijzigd. De dienst was in
het begin dé plaats in het land waar de bouwkunsthistorische discipline geconcentreerd
was en waarvandaan de relevante publicaties werden geïnitieerd. Tegenwoordig zijn
er vele instanties, lagere overheden, historische verenigingen en particulieren die
zich met het bestuderen en beschrijven van het culturele erfgoed bezighouden. De
Geïllustreerde Beschrijving fungeert voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
echter nog steeds als een publicatiereeks waarin het werken aan ‘monumentenzorg’
beschreven en uitgelegd staat. De reeks staat in dienst van de monumentenzorg en
is zelf een daad van monumentenzorg: opsporend, verklarend, benoemend, in beeld
brengend, vastleggend. Daardoor is de Geïllustreerde Beschrijving een
cultuurhistorische pijler waarop de monumentenzorg steunt. Zij herbergt de kennis
en opvattingen die de dienst zich heeft eigen gemaakt. Zij biedt handvatten om
onderzoek te intensiveren. De drijfveer in alle publicaties moet derhalve onafhankelijk
en wetenschappelijk zijn, in dat opzicht verschilt het werk niets van vroeger.
Opportunisme, verregaand hobbyisme en subjectiviteit in beeldmateriaal en
verslaggeving betekenen erosie van het monumentenbelang en dienen daarom
vermeden te worden. De serie wordt wel
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steeds aangepast aan de tijdgeest, om een funderende en gefundeerde waardering te
kunnen geven van de geschiedenis die mede door de monumentenzorg is gemaakt.
Het vak van ‘beschrijven’ wordt nergens in Nederland onderwezen. Om de continuïteit
te garanderen hebben de huidige beschrijvers (‘coördinatoren cultuurwaarden’, zoals
zij nu officieel worden genoemd) de taak het werk uit te dragen en door te geven.
Immers, zoals de huidige directeur van de RDMZ Fons Asselbergs het uitdrukt: de
Geïllustreerde Beschrijving is de ‘godslamp’, de fakkel van de dienst. Die fakkel
moet worden doorgegeven aan de jongere generatie. Haar uitdoven betekent het vak
doodmaken en daarmee de eigen geschiedenis ontkennen.

Bijlage 1
Overzicht van de sedert 1903 verschenen delen van de Voorloopige Lijst der
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst.
1908 deel I, de provincie Utrecht, Utrecht 1908, samengesteld door S. Muller Fz. (de
gemeente Utrecht), J.C. Overvoorde (de gemeenten ten zuiden van de spoorlijn
Woerden-Utrecht-Ede) en J. Kalf (de overige gemeenten).
1909 deel II, de provincie Drente, Utrecht 1909, samengesteld door F.A. Hoefer, Jos.
Cuypers, J.A. Frederiks en J. Kalf.
1915 deel III, de provincie Zuidholland, Utrecht 1915, samengesteld door J.C.
Overvoorde, Jos. Cuypers en J.A. Frederiks (met uitzondering van de gemeenten
Delft en Den Haag); de gemeente Delft werd bewerkt door H. Evers, de gemeente
Den Haag door J. Kalf e.a.
1917 deel IV, de provincie Gelderland, Utrecht 1917, samengesteld door F.A. Hoefer,
E.J. Haslinghuis, Jos. Cuypers, H. Evers, J.A. Frederiks, W. te Riele Gzn, J.J.
Weve, C.J. Hofstede de Groot en J. Kalf.
1921 deel VI, de provincie Noordholland (uitgezonderd Amsterdam), Utrecht 1921,
samengesteld door E.J. Haslinghuis, J.C. Overvoorde, W. te Riele Gzn, J.J.
Weve, J.A. Frederiks, F.A J. Vermeulen, C.J. Hofstede de Groot en J. Kalf.
1922 deel VI, de provincie Zeeland, Utrecht 1922, samengesteld door J.C. Overvoorde,
J.A. Frederiks en J.J. Weve.
1923 deel VII, de provincie Overijssel, 's-Gravenhage 1923, samengesteld door F.A.
Hoefer, W. te Riele Gzn, E.J. Haslinghuis, F.A.J. Vermeulen en C.J. Hofstede
de Groot.
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1926 deel VIII, de provincie Limburg, 's-Gravenhage 1926 (twee banden),
samengesteld door J.W.H. Goossens, L.A.J. Keuller, J.H.A. Mialaret, C.J.
Hofstede de Groot, E.J. Haslinghuis en E.O.M, van Nispen tot Sevenaer.
1928 deel VII, de gemeente Amsterdam, 's-Gravenhage 1928, samengesteld door E.J.
Haslinghuis, J.A. Frederiks, C.J. Hofstede de Groot, J.C. Overvoorde, B.W.F.
van Riemsdijk, A.W. Weissman en J. Kalf.
1930 deel IX, de provincie Friesland, 's-Gravenhage 1930, samengesteld door S.
Koldijk, C.J. Hofstede de Groot, E.J. Haslinghuis, F.A.J. Vermeulen en M.D.
Ozinga.
1931 deel X, de provincie Noordbrabant, 's-Gravenhage 1931, samengesteld door J.J.
Weve, C.H. de Jonge, E.H. ter Kuile, M.D. Ozinga en E.J. Haslinghuis.
1933 deel XI, de provincie Groningen, 's-Gravenhage 1933, samengesteld door M.D.
Ozinga.

Bijlage 2
Overzicht van de sedert 1912 verschenen delen van de Geïllustreerde Beschrijving
van de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst.
1912 De provincie Noord-Brabant, 1ste stuk: De voormalige Baronie van Breda, door
J. Kalf, Utrecht 1912.
1926 De provincie Limburg, 1ste stuk: De gemeente Maastricht (aflevering I), door
E.O.M. van Nispen tot Sevenaer e.a., 's-Gravenhage 1926.
1930 De provincie Limburg, 1ste stuk: De gemeente Maastricht (aflevering II), door
E.O.M. van Nispen tot Sevenaer e.a., 's-Gravenhage 1930.
1932 De provincie Gelderland, 1ste stuk: Het kwartier van Nijmegen, De Bommeleren de Tielerwaard (eerste aflevering), De Bommelerwaard, door F.A.J.
Vermeulen, 's-Gravenhage 1932.
1934 De provincie Overijssel, 1ste stuk: Twente, door E.H. ter Kuile, 's-Gravenhage
1934.
1935 De provincie Limburg, 1ste stuk: De gemeente Maastricht (aflevering III), door
E.O.M. van Nispen tot Sevenaer e.a., 's-Gravenhage 1935.
1937 De provincie Limburg, 2de stuk: Noord-Limburg, door J.H.A. Mialaret,
's-Gravenhage 1937.
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1938 De provincie Limburg, 1ste stuk: De gemeente Maastricht (aflevering IV), door
E.O.M, van Nispen tot Sevenaer e.a., 's-Gravenhage 1938.
1940 De provincie Groningen, 1ste stuk: Oost-Groningen, door M.D. Ozinga,
's-Gravenhage 1940.
1944 De provincie Zuid-Holland, 1ste stuk: Leiden en Westelijk Rijnland, door E.H.
ter Kuile, 's-Gravenhage 1944.
1946 De provincie Gelderland, 1ste stuk: Het kwartier van Nijmegen, De Bommeleren de Tielerwaard (tweede aflevering), De Tielerwaard, door F.A J. Vermeulen,
's-Gravenhage 1946.
1953 De provincie Noord-Holland, 1ste stuk: Waterland en omgeving, door J.J.F.W.
van Agt, 's-Gravenhage 1953.
1953 De provincie Limburg, 1ste stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht
(aflevering V), door E.O.M, van Nispen tot Sevenaer, 's-Gravenhage 1953.
1955 De provincie Noord-Holland, 2de stuk: Westfriesland, Tessel en Wieringen,
door Herma M. van den Berg, 's-Gravenhage 1955.
1956 De provincie Utrecht, 1ste stuk: De gemeente Utrecht, (eerste aflevering), De
gemeente Utrecht (ged.), door E.J. Haslinghuis, 's-Gravenhage 1956.
1958 De provincie Gelderland, 2de stuk: Het kwartier van Zutphen, door E.H. ter
Kuile, 's-Gravenhage 1958.
1962 De provincie Limburg, 3de stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd de gemeente
Maastricht (eerste aflevering), door W. Marres en J.J.F.W. van Agt,
's-Gravenhage 1962.
1964 De provincie Overijssel, 2de stuk: Zuid-Salland, door E.H. ter Kuile,
's-Gravenhage 1964.
1965 De provincie Utrecht, 1ste stuk: De gemeente Utrecht, (tweede aflevering), De
Dom van Utrecht, door E.J. Haslinghuis en C.J.A.C. Peeters, 's-Gravenhage
1965.
1968 De provincie Gelderland, 1ste stuk: Het kwartier van Nijmegen, De Betuwe,
door R.F.P. de Beaufort en Herma M. van den Berg, 's-Gravenhage 1968.
1974 De provincie Overijssel, 3de stuk: Noord- en Oost-Salland, door E.H. ter Kuile,
's-Gravenhage 1974.
1975 De provincie Noord-Holland, 3de stuk: De gemeente Amsterdam,
Burgerweeshuis, door R. Meischke, 's-Gravenhage 1975.
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1980 De provincie Noord-Holland, 3de stuk: De gemeente Amsterdam, Het R.C.
Maagdenhuis en het St. Elisabethgesticht, door R. Meischke, 's-Gravenhage
1980.
1981 De provincie Friesland, 1ste stuk: Noordelijk Oostergo (deel I), De gemeente
Ferwerderadeel, door Herma M. van den Berg, 's-Gravenhage 1981.
1982 De provincie Gelderland, 1ste stuk: Het kwartier van Nijmegen, Het Rijk van
Nijmegen, Westelijk gedeelte, door A.G. Schulte, 's-Gravenhage 1982.
1983 De provincie Friesland, 1ste stuk: Noordelijk Oostergo (deel II), De gemeenten
Westdongeradeel en Oostdongeradeel, door Herma M. van den Berg,
's-Gravenhage 1983.
1983 De provincie Gelderland, 1ste stuk: Het kwartier van Nijmegen, Het Rijk van
Nijmegen, Oostelijk gedeelte en de Duffelt, door A.G. Schulte, 's-Gravenhage
1983.
1983 De provincie Limburg, 3de stuk: Zuid-Limburg uitgezonderd de gemeente
Maastricht (tweede aflevering), Vaals, Wittem en Slenaken, door J.J.F.W. van
Agt, 's-Gravenhage 1983.
1984 De provincie Friesland, 1ste stuk: Noordelijk Oostergo (deel III), De gemeente
Dantumadeel, door Herma M. van den Berg, 's-Gravenhage 1984.
1985 De provincie Noord-Brabant, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, door
C.J.A.C. Peeters, 's-Gravenhage 1985.
1986 De provincie Gelderland, 1ste stuk: Het kwartier van Nijmegen, Het Land van
Maas en Waal, door A.G. Schulte, 's-Gravenhage 1986.
1989 De provincie Utrecht, 1ste stuk, De gemeente Utrecht, (deel 3A en 3B), De
huizen binnen de Singels, door Marceline M. Dolfin, E.M. Kylstra en Jean
Penders, 's-Gravenhage 1989.
1989 De provincie Friesland, 1ste stuk: Noordelijk Oostergo (deel IV), De gemeente
Kollumerland en Nieuw Kruisland, door Herma M. van den Berg, 's-Gravenhage
1989.
1989 De provincie Zuid-Holland, De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en
Spijk, door Catharina L. van Groningen, 's-Gravenhage 1989.
1991 De provincie Limburg, Margraten, Mheer en Noorbeek, door A.G. Schulte,
Zeist/Zwolle 1991.
1992 De provincie Zuid-Holland, Voorne-Putten, door Peter Don, Zeist/Zwolle, 1992.
1992 De provincie Zuid-Holland, De Alblasserwaard, door Catharina L. van
Groningen, Zeist/Zwolle, 1992.
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1995 De provincie Zuid-Holland, De Krimpenerwaard, door Catharina L. van
Groningen, Zeist/Zwolle, 1995.
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Bijlage 3
Overzicht van de sedert 1940 verschenen delen en drukken van het Kunstreisboek
voor Nederland.
1940 deel I (eerste druk), Noord- en Zuid-Holland door E.H. ter Kuile.
1942 deel II (eerste druk), Friesland door F.A.J. Vermeulen, Groningen door M.D.
Ozinga, Drente door M.D. Ozinga m.m.v. J. Poortman en H. Brunsting.
1949 deel III (eerste druk), Overijssel door E.H. ter Kuile, Gelderland door M.D.
Ozinga en E.H. ter Kuile, Utrecht door E.H. ter Kuile.
1953 deel IV (eerste druk), Zeeland door D.H.G. Bolten, Noord-Brabant door D.H.G.
Bolten, Limburg door E.H. ter Kuile.
1954 deel I (tweede druk), Noord- en Zuid-Holland.
1954 deel III (tweede druk), Overijssel, Gelderland, Utrecht met aanvullingen door
E.J. Haslinghuis.
1956 deel IV (tweede druk, met verklarende termenlijst), Zeeland, Noord-Brabant,
Limburg.
1958 deel II (tweede druk, met verklarende termenlijst), Friesland herschreven door
Herma M. van den Berg, Groningen, Drente met toevoegingen van H.Th.
Waterbolk
1959 deel I (derde druk), Noord- en Zuid-Holland.
1960 alle delen in een band (derde/vierde druk, met literatuuropgave), Overijssel
bewerkt door C. Boschma m.m.v. H.C. Helbers.
1965 bijgewerkte vijfde druk, bewerkers: Herma M. van den Berg (Friesland,
Groningen en de kop van Noord-Holland), J.J.F.W. van Agt (Limburg, Waterland
en 's-Gravenhage), R. Bruning (Drente en Overijssel), C.J.A.C. Peeters
(Noord-Brabant en de kuststrook van Zuid-Holland), G. Roosegaarde Bisschop
(Amsterdam), H.P.R. Rosenberg (Gelderland en Zuid-Holland, uitgezonderd
de kuststrook), C.A. van Swigchem (Zeeland), en H.W.M, van der Wijck
(Utrecht, Kennemerland en het Gooi).
1969 ongewijzigde zesde druk.
1977 herziene zevende druk, door G. Roosegaarde Bisschop samengesteld aan de
hand van liggend materiaal dat tot 1970 was bijgewerkt.
1985 Zeeland (geheel herziene en vermeerderde achtste druk), door P. Don.
1985 Zuid-Holland (geheel herziene en vermeerderde achtste druk), door P. Don.
1986 Drenthe (geheel herziene en vermeerderde achtste druk), door N. Reijs.
1987 Noord-Holland (geheel herziene en vermeerderde achtste druk), door P. Don.

Bronnen
Voor het samenstellen van dit hoofdstuk is dankbaar gebruik gemaakt van de
volgende, niet gepubliceerde notities (archief RDMZ): A.G. Schulte, Overzicht
manuscripten Geïllustreerde Beschrijvingen, 1984; C.A. van Swigchem, Rijksdienst
1947-1997, juni 1996; C.J.A.C. Peeters, Vijftig jaar Dienst, mei 1996, en C.J.A.C.
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Peeters, Wetenschappelijk onderzoek in de sfeer van de monumentenzorg 1947-1960,
september 1996. Voorts hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de auteur en de
beschrijvers uit de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, mevrouw drs. Herma
M. van den Berg en de heren drs. J.J.F.W. van Agt, prof. dr. C.J.A.C. Peeters en drs.
A.G. Schulte. Voor de paragraaf over het Bulletin werd, behalve met Van Agt en
Schulte, ook gesproken met dr. ing. D.J. de Vries.

Eindnoten:
1. J. Kalf, De voormalige Baronie van Breda, Utrecht 1912, VII.
2. De ‘Regelen’ zijn gepubliceerd als Bijlage I in het eerste jaarverslag van de Rijkscommissie,
10-13.
3. De eerste Leidraad is gepubliceerd als bijlage II bij het tweede jaarverslag der Rijkscommissie,
31-40. In de Leidraad staan zaken als ‘De stof en hare bewerking’ (art. 1-10), ‘De beschrijving
der monumenten’ (art. 11-14), ‘De afbeelding der monumenten’ (art. 15-19) en ‘De uitgave der
beschrijving’ (art. 20-21). Zoals bij de ‘Regelen’ werd als uiterste tijdslimiet het jaar 1850
gehanteerd.
Overigens was de invalshoek buitengewoon breed. Eigenlijk kwamen alle uitingen van ‘kunst’
voor beschrijving in aanmerking: gebouwde monumenten, maar ook meubelen, huisraad,
werktuigen, gereedschappen, klederdrachten en sieraden, zowel in openbare verzamelingen,
als in particulier bezit. Bovendien moest over verdwenen monumenten en de naar het buitenland
verplaatste stukken ook mededeling gedaan worden. Door een volledige beschrijving na te
streven, hoopte men een waterdicht kunsthistorisch overzicht van het vaderlandse erfgoed te
krijgen. De richtlijnen voor de manier van beschrijven waren heel stringent teneinde de eenheid
in de serie te waarborgen. Ook over de manier van afbeelden liet men geen twijfel bestaan: ‘De
afbeeldingen bestaan uit fotografische opnamen en geometrische teekeningen. Perspectievische
of schilderachtige teekeningen worden vermeden, behalve indien zij om bijzondere redenen
wenschelijk zijn’ (art. 17).
4. Deze nieuwe Leidraad is gepubliceerd als bijlage III bij het jaarverslag van de Rijkscommissie
over 1911.
5. Sedert 31 januari 1947 was M.D. Ozinga, die in Leiden kunstgeschiedenis had gestudeerd,
hoofd van de afdeling Beschrijving. In die functie zou hij in 1961 worden opgevolgd door C.A.
van Swigchem. Van Swigchem had rechten en later geschiedenis gestudeerd aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam. Onder zijn leiding is de omvangrijke operatie van de
monumentenregistratie tot een goed einde gebracht. In 1970 werd hij benoemd tot buitengewoon
hoogleraar architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Tegelijkertijd fungeerde hij als
waarnemend hoofddirecteur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, een post die hij tot
1974 zou bekleden. Als hoofd van de afdeling werd hij opgevolgd door R. de Jong, die hem
reeds vanaf 1969 assisteerde. De Jong had aan de Universiteit van Amsterdam kunstgeschiedenis
en archeologie gestudeerd. De afdeling Beschrijving wordt omgedoopt tot Kunsthistorische
Afdeling, een vlag die de lading beter dekte, gezien de breedte van het terrein dat de afdeling
inmiddels bestreek. Bij de reorganisatie van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in 1989
veranderde de naam in afdeling Historie. De Geïllustreerde Beschrijving vormde een van de
drie onderdelen waaruit de nieuwe afdeling was opgebouwd. De reorganisaties gingen door. In
1992 werd de afdeling Historie opgeheven. De Geïllustreerde Beschrijving werd ondergebracht
in de sector Kennis, Informatie en Communicatie, waarvan P. Nijhof het hoofd werd. Hij zou
die functie tot en met 1996 bekleden. Met ingang van 1 januari 1997 is O.B. Wiersma het
waarnemend hoofd van de sector. De beschrijvers van weleer zijn heden ten dage omgedoopt
tot ‘coördinatoren cultuurwaarden’. Het werk dat zij verrichten heet dan ook niet meer
‘beschrijving’ maar ‘cultuurwaardenonderzoek’.
6. Het deel over de woonhuizen van Maastricht van E.O.M, van Nispen tot Sevenaer was de vijfde
en laatste aflevering over de stad Maastricht. De tekst van dit boek was al in 1938 gereed
gekomen en voor een deel gezet en gedrukt. Het zou uiteindelijk 1953 worden voordat het
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integraal gepubliceerd werd. Bouwhistorisch onderzoek werd in die vooroorlogse tijd nog niet
verricht. De aandacht lag in die tijd primair op de inventarisatie van de gebouwen. Pas na de
Tweede Wereldoorlog zou die aandacht verschuiven.
Uit een brief van 15 december 1950 van de Rijkscommissie voor de Monumentenbeschrijving
aan de minister van OKW: ‘(...) onze Commissie [heeft] getracht het tempo der
Monumentenbeschrijving te versnellen door te trachten naast de uiteraard zeer beperkte groep
van ambtelijke medewerkers een beroep te doen op krachten buiten de engere kring der
Monumentenzorg. Het is echter gebleken, dat dit laatste slechts tot teleurstellingen leidt, waar
het personen in de kracht van het leven en daardoor gewoonlijk reeds overbezette werkkring
betreft. Alleen in de uitzonderingsgevallen waar het gaat om gequalificeerde werkers van rijpere
leeftijd (...) die zich uit de practijk min of meer terugtrokken, is sprake van bevredigende
vordering der werkzaamheden (...)’ (Oud archief RDMZ, map 629).
De naoorlogse periode wordt gekenmerkt door grootscheepse plannen ten aanzien van de
beschrijving van Amsterdam. Medewerking hieraan werd toegezegd door A.A. Kok en Th.
Lunsingh Scheurleer voor de beschrijving van de Amsterdamse woon- en pakhuizen, inclusief
de interieurs! Na het overlijden van A.A. Kok wordt het werk opgedragen aan diens zoon IJ.
Kok, die al spoedig van zijn voornemen moet afzien, waarna G. Roosegaarde Bisschop,
verbonden aan de afdeling Beschrijving, het materiaal in ambtelijk verband vanaf 1952 gaat
bewerken. Dit resulteert ten slotte in een algemene inleiding en typologie met een beschrijving
van de panden gelegen aan de O.Z. Achterburgwal tot en met de Buiten Dommerstraat. Van de
rest van de beschrijvingsplannen wordt niets gerealiseerd, ondanks het voornemen
gerenommeerde namen voor het samenstellen van een aantal hoofdstukken uit te nodigen, zoals
A.S. d'Ailly (stadsontwikkeling), D.P.R.A. Bouvy (inventarissen der R.K. kerken en instellingen
van liefdadigheid, kunsten en wetenschappen), Th. Lunsingh Scheurleer (woonhuisinterieurs),
E.H. ter Kuile en M.D. Ozinga (Paleis-Raadhuis, Oude en Nieuwe kerk). Reeds in 1949 blijkt
die verdeelsleutel niet realistisch. Om toch nog tot resultaten te komen, wil men de opdrachten
doorschuiven naar ambtelijke medewerkers (J.J.F.W. van Agt: kerkelijke gebouwen, Herma
M. van den Berg: wereldlijke openbare gebouwen). Ook deze opzet komt niet van de grond.
Na 1965 verdwijnt het project uit de jaarverslagen.
Een ander deel dat met een externe medewerker uiteindelijk niet uitvoerbaar bleek, is Westelijk
Noord-Holland, waarvoor in 1946 het onderzoek gestart werd door J. Belonje; in de eerste jaren
werd het gebied wel bereisd, maar tot beschrijving is het niet gekomen.
De voorgenomen beschrijving van 's-Gravenhage kent een lange geschiedenis die tot ver voor
de Tweede Wereldoorlog teruggaat. Daarna werd in 1947 door OKW opdracht verstrekt aan
D. Bolten; hij zou beginnen met de Grote kerk. Beginjaren vijftig werd hij benoemd tot directeur
van het museum Het Prinsenhof te Delft, waarna hem de tijd ontbrak om het project te
continueren. In 1990 werd de draad weer opgevat. A.G. Schulte maakte een synopsis voor een
deelproject over het Binnenhofcomplex. Het project zou in ongeveer twee jaar door minimaal
vijf medewerkers van buitenaf met een medewerker van de Rijksdienst als coördinator te
realiseren zijn, maar opdrachtverlening en uitvoering bleven achterwege. Nadat in de jaren
1958-1959 door C. Boschma een gedeeltelijk onderzoek naar de landelijke bouwkunst in Drenthe
had plaatsgevonden, werd in 1966 goedkeuring gehecht aan het plan tot een officiële beschrijving
van Drenthe over te gaan. Hiertoe werd opdracht verleend aan R. Bruning, C. Boschma en J.D.
van der Waals; ook dit onderzoek bleef zonder resultaat, aangezien Bruning en Boschma naar
een andere werkkring overgingen.
Veel voorbereidend werk verrichtte W. Marres in de jaren 1960-1970 aan Zuid-Limburg. De
eerste 27 gemeenten (A-K) werden in 1962 gepubliceerd door J.J.F.W. van Agt en W. Marres.
De in 1982 verschenen beschrijving van Van Agt van de gemeenten Vaals, Wittern en Slenaken
behelsde een gebied dat met uitzondering van Slenaken niet door Marres is bewerkt. Ten behoeve
van de aflevering Zuid-Limburg III ligt zeer veel opmetingsmateriaal gereed dat, na enige
bewerking, goed bruikbaar is en dat, naar het zich laat aanzien, voor een deel binnen nu en
enkele jaren in een publicatie zal uitmonden (Oud archief RDMZ, doos 629).
Met het deel Waterland en omgeving werd in 1947 door J.J.F.W. van Agt begonnen. De tekst
kwam al in 1950 gereed, maar de uitgave liet op zich wachten tot 1953. Een zelfde beeld toont
het deel Westfriesland, Tessel en Wieringen door Herma M. van den Berg, waarmee zij in 1947
begon en dat zij in 1952 voltooide, maar dat pas in 1955 werd gepubliceerd.
Zie de notitie over wetenschappelijk onderzoek van Peeters uit september 1996.
C.J.A.C. Peeters studeerde kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen. In
1956 werd hij door M.D. Ozinga aangenomen als wetenschappelijk ambtenaar bij de RDMZ
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met als taak een Geïllustreerde Beschrijving over de Meierij van 's-Hertogenbosch samen te
stellen. Zoals te doen gebruikelijk in die tijd werden van hem tal van andere zaken verwacht,
zoals een artikel over de Nijmeegse benedenstad in het Bulletin van de KNOB (1958), het
redacteurschap van de nieuwe editie van de Kunstgeschiedenis der Nederlanden, de herziening
van enige delen van het Kunstreisboek en, na 1961, de registratie der monumenten. In 1966
werd hij tot buitengewoon lector architectuurgeschiedenis benoemd aan de Universiteit van
Amsterdam, hetgeen in 1970 werd omgezet in een buitengewoon hoogleraarschap en in 1982
in een gewoon hoogleraarschap. Dit laatste vormde aanleiding om weg te gaan bij de RDMZ
waar hij altijd nog (in een deeltijdfunctie) als beschrijver werkzaam was. Ondanks de veelheid
van taken - in 1970 was Peeters ook lid van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
geworden - heeft hij door zijn grote hoeveelheid welverwoorde publicaties over kunst en cultuur,
die ver uitstegen boven de opdracht van het samenstellen ener Geïllustreerde Beschrijving,
vooral in de universitaire wereld een grote invloed gehad. Voor een overzicht van zijn publicaties
zie de ‘Bibliografie’ in: Bouwkunst. Studies in vriendschap voor Kees Peeters, Amsterdam
1993, 16-27.
Tot en met de jaren zestig werd het vak Nederlandse architectuurgeschiedenis als zodanig alleen
gedoceerd aan de Technische Hogeschool te Delft en de Rijksuniversiteit Utrecht. Bij de overige
universiteiten was architectuur bij ‘kunstgeschiedenis’ ondergebracht. In Delft werd E.H. ter
Kuile in 1946 bij de afdeling Bouwkunde de eerste buitengewoon hoogleraar
architectuurgeschiedenis van ons land. Utrecht volgde een jaar later met de benoeming van
M.D. Ozinga als buitengewoon hoogleraar in de architectuurgeschiedenis (vanaf 1958 gewoon
hoogleraar). Beiden hadden in Leiden gestudeerd en waren afkomstig uit de wereld van de
monumentenzorg. Na Ozinga's overlijden in 1968 werd A.W. Reinink zijn opvolger. In 1970
werden nieuwe leerstoelen architectuurgeschiedenis opgericht aan de Universiteit van Amsterdam
(C.J.A.C. Peeters) en aan de Vrije Universiteit te Amsterdam (C.A. van Swigchem). In 1971
volgde de Rijksuniversiteit van Leiden (J.J. Terwen). Aan de Technische Hogeschool (later
Universiteit) te Delft werd in 1973 C.L. Temminck Groll benoemd als hoogleraar restauratie.
De Rijksuniversiteit Groningen richtte in 1979 een leerstoel geschiedenis van de architectuur
en stedebouw op en benoemde E. Taverne als hoogleraar. Nijmegen kreeg in die jaren geen
leerstoel ‘architectuur’. De bouwkunst was daar vanouds bij het vak kunstgeschiedenis
ondergebracht (C.J.A.C. Peeters, notitie ‘Vijftig jaar Dienst’, mei 1996).
R.C. Hekker, ‘De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland’ in: Duizend jaar bouwen
in Nederland, Amsterdam 1957-1958. Dl. II, 197-316; C.L. Temminck Groll, Middeleeuwse
stenen huizen te Utrecht en hun relatie met die van andere noordwesteuropese steden,
's-Gravenhage 1963; R. Meischke en H.J. Zantkuyl, Het Nederlandse woonhuis van 1300-1800;
vijftig jaar Vereniging ‘Hendrick de Keyser’, Haarlem 1969. Voor een beschouwing over R.C.
Hekker, zie noot 29. C.L. Temminck Groll studeerde bouwkunde aan de Technische Hogeschool
te Delft en was Studentenassistent bij E.H. ter Kuile. Mede daardoor werd hij na zijn afstuderen
in 1954 als wetenschappelijk ambtenaar te werk gesteld bij de RDMZ. Op initiatief van directeur
E.O.M. van Nispen tot Sevenaer kreeg hij de opdracht bouwhistorisch onderzoek te verrichten
vóór en tijdens restauraties en daarover te publiceren. Temminck Groll fungeerde zo als brug
tussen de afdelingen Beschrijving en Restauratie. Van 1957 tot 1964 was hij bij de Dienst
Openbare Werken te Utrecht werkzaam. Nadien keerde hij bij de Rijksdienst terug als
rayonarchitect. Tussen 1968 en 1972 doceerde hij als wetenschappelijk hoofdambtenaar het
vak architectuur aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 1973 werd hij benoemd tot hoogleraar in
het vak architectonisch ontwerpen (restauratie) aan de Technische Hogeschool Delft. Het
hoogleraarschap aldaar zou hij tot 1986 bekleden. Van zijn hand verscheen door de jaren heen
een vloed aan publicaties over bouwkunst en monumentenzorg in binnen- en buitenland. Zie:
A.C. Kranenburg-Vos, ‘Bibliografie van de geschriften van C.L. Temminck Groll tot het einde
van het jaar 1986’ in: De Stenen Droom. Opstellen over bouwkunst en monumentenzorg, Zutphen
1988, XI-XXI.
C.J.A.C Peeters, ‘Het gebouw als historisch document’, Brabantia (1916), 2-8, 3.
Herma M. van den Berg had kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht. Zij was in 1947 door
Ozinga aangetrokken om de Geïllustreerde Beschrijving van Westfriesland te vervaardigen,
een deel dat in 1955 zou verschijnen. Ook zij werd voor vele grote en kleine werkzaamheden
van de afdeling ingezet, hetgeen onder meer resulteerde in gemiddeld twee publicaties per jaar
in ‘officiële’ en lokale tijdschriften. De nadruk lag daarbij op objecten, vaak kerken, uit de
Middeleeuwen. Haar onderwerpen waren later vooral in Friesland gesitueerd. Van de beschrijvers
was zij de enige die publiceerde over de methode van de monumentenbeschrijving (‘Over doel
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en grenzen van de Monumentenbeschrijving’ in Bulletin KNOB, zesde serie, 15 (1962), 77-88).
Met de jongere bouwkunst had zij in haar artikelen minder affiniteit. Haar pensionering in 1983
heeft geen invloed gehad op haar jaargemiddelde in publicaties. Nadien verschenen er
bijvoorbeeld nog twee delen van de Geïllustreerde Beschrijving van haar hand.
In 1962 verscheen een deel Zuid-Limburg door W. Marres en J.J.F.W. van Agt. De publicatie
over de Dom van Utrecht door E.J. Haslinghuis werd door C.J.A.C. Peeters geredigeerd en
afgemaakt en kwam uit in 1965. Het deel over de Betuwe, waarvan het handschrift door R.F.P.
de Beaufort reeds in 1949 gereed gekomen was, moest een aanmerkelijke bewerking ondergaan,
zodat het pas in 1968 kon uitkomen; Herma M. van den Berg werd verantwoordelijk gesteld
voor het adequaat omwerken van de tekst.
Jaarverslag RDMZ 1975, 64-65.
De teksten van de lezingen zijn gepubliceerd in het Bulletin van november 1983. Redactielid
A.J.C. van Leeuwen was verantwoordelijk voor een uiteenzetting van de geschiedenis van de
monumentenbeschrijving en een kritische analyse van de producten. R. de Jong, hoofd van de
Kunsthistorische Afdeling, hield een exposé over het denken over en de waarde van de
monumentenbeschrijving door de tijd, alsmede de context waarin die bezien moet worden in
een veranderende monumentenbeleving. F.J.L. van Dulm gaf een uiteenzetting over de Leidraad.
A.J.C. van Leeuwen, ‘Een visioen van glorievolle monumenten’, Bulletin KNOB (1983),
178-199; R. de Jong, ‘Achtergronden, ontwikkeling en nieuw beleid inzake de Geïllustreerde
Beschrijving van monumenten’, Bulletin KNOB (1983), 200-210; F.J.L. van Dulm, ‘De
Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst in de
laatste decennia van de 20e eeuw’, Bulletin KNOB (1983), 215-218.
De Leidraad van 1983 is gepubliceerd in het Bulletin KNOB (1983), 211-214.
Oud archief RDMZ, Doos 2017, Ter Kuile.
A.G. Schulte had in Nijmegen aan de Katholieke Universiteit kunstgeschiedenis gestudeerd en
kwam op 31 augustus 1970 in dienst, aanvankelijk niet met de opdracht een Geïllustreerde
Beschrijving samen te stellen, maar met de taak een onderzoek te verrichten naar de wenselijkheid
gidsen over de belangrijkste monumenten van Nederland te vervaardigen. Als voorbeeld dienden
de Duitse Kunstführer. Hij maakte een (niet gepubliceerde) gids over Middelburg. Daarna werd
het project gestaakt. Van zijn hand verschenen sindsdien vier delen van de Geïllustreerde
beschrijving, waarmee hij tot de meest productieve beschrijvers gerekend kan worden. Daarnaast
houdt hij zich, zoals zovelen van zijn confraters, bezig met onderwerpen op kunst- en
cultuurhistorisch gebied waarvan de neerslag te vinden is in een regelmatige stroom van
publicaties, hetzij in periodieken, hetzij in boeken. Dit werk wisselt hij af met redactie- en
bestuursfuncties bij diverse landelijke, regionale en plaatselijke organisaties.
Gids voor Beeldende Kunst en Bouwkunst in Nederland, 's-Gravenhage 1954, 5.
R. Meischke had in Delft aan de Technische Hogeschool gestudeerd en kwam in 1949 voor de
helft van de tijd in dienst bij de RDMZ bij de afdeling Beschrijving. De andere helft besteedde
hij aan een historisch onderzoek van de Jordaan bij de Dienst der Publieke Werken in Amsterdam.
Op verzoek van M.D. Ozinga werkte hij mee aan de serie ‘De Schoonheid van ons Land’,
waarin hij voor het deel De gothische kerkelijke bouwkunst (1953) de tekst samenstelde. In
1953 ging hij over naar het pas opgerichte Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg in Amsterdam
en werd daar hoofd, maar hij keerde in 1958 terug naar de dienst. Ondanks zijn zeer drukke
werkzaamheden als directeur Restauratie bij de dienst, is er in alle jaren van zijn hand een rijke
stroom en een rijke variëteit aan publicaties verschenen, met het Nederlandse woonhuis als
richtsnoer. Zijn pensionering in 1988 bracht geen matiging in de vloed aan publicaties. Het
zwaartepunt lag daarbij op Amsterdam, hetgeen hem niet weerhield verder te kijken en
baanbrekende onderwerpen aan te snijden. Zie voor een overzicht van zijn publicaties tot 1988:
G.W.C, van Wezel, ‘Bibliografie R. Meischke’, in: R. Meischke, De gothische bouwtraditie,
Amersfoort 1988, 279-288.
Flaptekst van de Gids voor de Nederlandse Kunst, zoals het jubileumboek in de Prisma-reeks
genoemd werd.
In het voorbericht bij de achtste, geheel herziene en vermeerderde druk over de provincie
Zeeland bericht de redactiecommissie hieromtrent: ‘Het Kunstreisboek wil een bondig overzicht
en een beknopte inventaris zijn van een zeer ruime keuze uit het totaal aan grote en kleine
bouwwerken, waaronder alle categorieën vertegenwoordigd zijn, het artistieke meesterwerk en
de anonieme utiliteitsbouw, heel oud en tamelijk recent werk, moois en merkwaardigs, kunst
en industrie, ambacht en machine. Het wil bovendien waar nodig relaties leggen met de
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algemeen-historische, sociaal-economische, historisch-geografische en stedebouwkundige
ontwikkelingen’ (P. Don, Kunstreisboek voor Nederland. Zeeland, Weesp 1985, 6-7).
C. Kolman, B. Olde Meierink, R. Stenvert en M. Tholens, Monumenten in Nederland. Utrecht,
Zeist/Zwolle 1996, 7: Voorwoord van de directeur van de RDMZ.
Het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond was aanvankelijk niet meer dan
een bescheiden blaadje voor mededelingen op oudheidkundig gebied, zonder enige pretentie.
Geleidelijk werd het wetenschappelijk gehalte van de publicaties hoger, de mededelingen
kwamen op het tweede plan. Van 1921 tot en met 1946 verscheen het Bulletin onder de hoofdtitel
‘Oudheidkundig Jaarboek’. Vanaf 1947 ging men weer terug naar de oude naam. Met ingang
van 1948 ontstond er een samenwerking met de Monumentenraad, hetgeen voortaan de toon
van de publicaties zou zetten: minder kunstvoortbrengselen en meer gebouwen. Zie voor de
artikelen in het Bulletin tussen 1899 en 1959: A.W. Bijvanck, ‘Het Bulletin: 1899-1959’, Bulletin
KNOB, zesde serie, 12 (1959), 1-7.
Voorbeelden hiervan zijn artikelen over de St.-Christoffel te Roermond (1949), de kerk te
Kesteren (1951), de St.-Medarduskerk te Wessem (1952), de St.-Stevenskerk te Nijmegen
(1954), Oud-Nijmegen (1958), de St.-Vituskerk te Hoogelten (1960; het Duitse Elten stond
destijds onder Nederlands bestuur) en nogmaals Nijmegen (1968).
Bulletin KNOB, zesde serie, 9 (1956): R. Meischke, ‘Woonhuisrestauraties en stadsherstel’,
67-90; R.C. Hekker, ‘Saneringsplannen en stadsherstel’, 113-134; J.F. Berghoef,
‘Stedebouwkundige en architectonische aspecten van Middelburgs wederopbouw’, 135-155.
Bulletin KNOB, zesde serie, 4 (1951), 1-28. R.C. Hekker studeerde in Utrecht kunstgeschiedenis,
na te zijn begonnen aan de Technische Hogeschool te Delft, afdeling Bouwkunde, waar hij ook
enige tentamens aflegde. Na de oorlog kwam hij terecht bij het ministerie van Openbare Werken
en Wederopbouw, later Volkshuisvesting. Door zijn opleiding en zeer brede belangstelling is
hij altijd uitermate nauw betrokken geweest bij het werk van de monumentenzorg. In later jaren
was hij dan ook lid van de Rijkscommissies voor de Monumentenbeschrijving en de
Monumentenzorg. Van zijn hand verschenen, onder andere in het Bulletin, artikelen over onder
meer boerenwoningen, jongere bouwkunst en synagoges. Zie ook: J.M.G. van der Poel, ‘Drs.
R.C. Hekker 1917-1990’, Jaarverslag SHBO 1990, 32-35.
J.J.F.W. van Agt studeerde kunstgeschiedenis in Nijmegen en werd in 1947 aan de afdeling
Beschrijving toegevoegd als wetenschappelijk assistent. Zijn opdracht was in eerste instantie
het samenstellen van een Geïllustreerde Beschrijving over Waterland en omgeving. Daarnaast
werd hem gevraagd om onderzoek bij restauraties te verrichten en een bijdrage te leveren aan
de Guide to Dutch Art, waarin hij provincielijsten moest samenstellen. Publicaties van zijn hand
verschenen regelmatig in het Bulletin en in buitenlandse periodieken. Het hoofdredacteurschap
van het Bulletin heeft hij naast zijn reguliere werk aan de Geïllustreerde Beschrijving en zijn
studies naar synagogen, achttien jaar vervuld. Van Agt is een typerend voorbeeld van de
multi-inzetbaarheid die stilzwijgend van een beschrijver werd verwacht.
Over dit onderwerp verschenen onder andere: in 1970 artikelen over de Van Nellefabriek en
het Feijenoordstadion door N. Luning Prak en in 1971 van H.P.R. Rosenberg ‘De neogotiek
van Cuypers en Tepe’.
H.P.R. Rosenberg had aan de Rijksuniversiteit Utrecht bij M.D. Ozinga geschiedenis van de
Nederlandse bouwkunst gestudeerd. In 1958 kwam hij in dienst en kreeg de opdracht een
Geïllustreerde Beschrijving van Arnhem en meer in het bijzonder de Grote of St.-Eusebiuskerk
samen te stellen. Hoewel hij dit werk vrijwel geheel voltooide, kreeg hij al spoedig een andere
taak: hij was binnen de monumentenzorg de pionier op het gebied van de jongere bouwkunst.
Reeds in het begin van de jaren zestig publiceerde hij een artikel over de herwaardering der
neogotiek (Katholiek Bouwblad 1963-1964). Zijn artikel in het Bulletin zou een prelude zijn
op zijn standaardwerk De 19de-eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland, 's-Gravenhage 1972.
Deze studie lag ten grondslag aan de door hem samengestelde selectie van 130 kerken die voor
bescherming op de rijksmonumentenlijst werden voorgedragen. In 1977 ging hij over naar de
gemeente 's-Gravenhage, waar hij het Bureau Monumentenzorg van de grond tilde.
Voorwoord van de redactie in het Jaarboek Monumentenzorg 1990, Zwolle/Zeist 1990, 8.
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Dirk J. de Vries
Kijken, meten en tekenen
Het belang van bouwhistorisch onderzoek voor de monumentenzorg
Sinds mensenheugenis dient architectuur als voorbeeld. Afmetingen,
constructie wij ze, vorm, proportie, ornament, uitstraling en associatie
vormden door de tijden heen een inspiratiebron voor nieuwbouw.1.
Navolging ontstaat ten minste door visuele waarneming, of, en dan
optimaal, via nauwkeurig meten en tekenen. Bouwhistorisch onderzoek,
althans de term en wat men er tegenwoordig onder verstaat, bestaat pas
sinds kort en is jonger dan de jubilerende RDMZ.
Het werkterrein van de bouwhistoricus beslaat de gehele historische bebouwing, van
de middeleeuwse tot en met de jongere bouwkunst. Bouwhistorisch onderzoek levert
informatie over bouwmassa's, toegepaste constructies, materialen en
interieurafwerking, die vaak achter later aangebrachte, jongere gevels schuilgaan.
Het onderzoek moet een objectief beeld geven van de historische waarde van een
pand, gerelateerd aan de omgeving waarin het staat.
In een andere vorm en met andere doelen is het soort werk echter al eerder bekend.
De bouwhistoricus van nu is de tekenaar van vroeger.
Jan Kalf had het in 1915 over bouwgeschiedenis; na de Tweede Wereldoorlog
sprak men van bouwkundig historisch onderzoek, terwijl anderen het hadden over
de archeologie van gebouwen en men tegenwoordig ook wel muurwerkarcheologie
zegt. Dit alles is te vatten onder de aanduiding bouwhistorisch onderzoek.
Bouwhistorisch onderzoek is zeker tegenwoordig niet exclusief meer met de RDMZ
verbonden, maar lijkt er wel begonnen te zijn. Het vak heeft concreet gestalte gekregen
onder wat R. Meischke de derde generatie monumentenzorgers noemt, waar hij
zichzelf toe rekent. Met de eerste generatie worden Victor de Stuers en P.J.H. Cuypers
bedoeld, terwijl Jan Kalf voor de tweede generatie staat. De derde generatie is net
met pensioen, maar ondanks dat nog op alle fronten actief.
Documentatie, nieuwbouw en restauratie waren voor de eerste generatie
monumentenzorgers uitwisselbare activiteiten en werden regelmatig door één
bouwkundige/architect beheerst en beoefend. Tegenwoordig is daarin specialisatie
ontstaan. Er is een sterke groei van particuliere onderzoeksbureaus en instituten die
zich hebben toegelegd op het gebied van de bouwhistorie.
Bouwhistorici hebben steeds samengewerkt met andere disciplines en instellingen,
bijvoorbeeld op het terrein van de (middeleeuwse) archeologie, geschiedenis,
kunstgeschiedenis, historische geografie, en constructie- en ontwerpleer. Bouwhistorie
is ondenkbaar zonder deze uitwisselingen die tot heden plaatsvinden.

Het voorbeeld
Oude gebouwen, eenmaal leegstaand of in onbruik geraakt, vervielen dikwijls tot
ruïne. In die toestand lieten blokken natuursteen zich eenvoudig loswrikken, waren
bakstenen zo schoongebikt en kwamen ook balken in aanmerking voor een tweede
leven op een andere locatie. Deze vorm van hergebruik oftewel diefstal van spolia
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had tot gevolg dat overheden maatregelen begonnen te treffen. Het Edict van Pacca
(Rome, 1821) bracht een halt toe aan verdere plundering van het klassieke erfgoed
dat in diverse perioden tot voorbeeld van nieuwbouw stond.
Renaissance en classicisme hebben de studie van het verleden sterk bevorderd,
zowel in geschrift als via het artefact. Een mengeling van romantiek, nieuwsgierigheid
en historisch bewustzijn, gekoppeld aan de noodzaak om praktisch te handelen, heeft
geleid tot monumentenzorg. Bouwhistorie kent dezelfde drijfveren, vooral daar waar
veranderingen aan oude gebouwen plaatsvinden, dus daar waar de overheid en de
monumentenzorg aan zet zijn.
Aandacht voor, studie en documentatie van oude gebouwen leiden in de regel tot
respect en behoud. Een monument kan echter gebombardeerd worden tot drager van
een ideaal dat niets meer te maken heeft met de oorspronkelijke dan wel latere functies
of betekenissen van de architectuur.
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Het eenzijdig idealiseren van één periode, bouwstijl of benaderingswijze heeft dikwijls
tot ontkenning of verwaarlozing geleid van onderdelen die daar niet bij zouden
‘passen’. Door middel van restauratie werd zo één stijl teruggebracht, soms gekoppeld
aan de periode dat één belangrijke persoon het gebouw bewoonde, zoals bijvoorbeeld
bij het Rembrandthuis in Amsterdam.
Als onderzoekers van vroeger of tegenwoordig iets te verwijten valt, dan zijn het
de negatieve gevolgen van deze selectieve waardering. Die van vroeger zijn
makkelijker te herkennen dan die van tegenwoordig. Zo hanteerden kunsthistorici
bijvoorbeeld begrippen als stijlzuiverheid of het lokale dan wel nationale belang dat
haaks op het streekeigene van de volkskundigen leek te staan. Een soortgelijk selectief
denken doet zich voor in de omgang met natuur en landschap, met alle gevolgen van
dien.2.
Het voorbeeld wordt tot ideaal gemaakt en omgekeerd: het monument functioneert
als richtingwijzer, soms als laatste voorbeeld van een uitgestorven soort, te midden
van min of meer onontkoombare, stormachtige ontwikkelingen van economie, verkeer,
techniek, politiek, etcetera. In die rol wordt het specifieke ontkend of gereduceerd
en wordt het monument opgedoft met nieuwe voegen, pittoresque vensterroeden,
koperen goten en ‘voor alle zekerheid’ en met de beste bedoelingen volgepompt met
staal, beton, isolatie en giftige stoffen, ‘want je weet maar nooit’.

De negentiende eeuw
Neo-classicistische architectuur werd destijds niet alleen geassocieerd met een
roemrijk verleden, met erudiete kennis daarover, maar ook met de ordening van de
samenleving en maatschappelijke vernieuwing.3. Volgens de ordeboeken en Vitruvius
diende de (ideale) stedelijke inrichting helder en evenwichtig te zijn. Een boekje uit
1875 geeft aan dat nieuwe straten niet te breed ofte smal mogen zijn: ‘Immers wanneer
de straten te smal zijn kan er de frissche lucht niet genoeg doorspelen en wordt de
gemeenschap bemoeilijkt, terwijl al te breede straten noodeloos plaats wegnemen,
in den winter te koud en in den zomer te heet zijn, en het voorkomen geven van iets
doods en ledigs’ (...) ‘Op het midden van groote openen pleinen of langs een der
zijden van dezulke is het de rechte plaats voor openbare gebouwen; deze toch moeten
niet in nauwe steegjes of afgelegen hoeken gestopt worden.’4.
Ook bestaande architectuur werd volgens deze uitgangspunten benaderd en
beoordeeld, zoals het Zwolse stadhuis dat in 1821 een neo-classicistische voorgevel
kreeg: ‘De gevel is schoon, maar doet te weinig effect in de nauwe straat - waarom
het huis der gemeente, op welks aanzien eene stad zich zoo gaarne verheft, niet een
standplaats aangewezen aan de groote markt?’5.
Dankzij dit soort opvattingen over representatie en doorstroming werden in de
negentiende en twintigste eeuw soms zeer forse ingrepen doorgevoerd. Na een
stedelijke herinrichting en het slopen van enkele middeleeuwse gebouwen kwam het
Zwolse stadhuis in 1840 werkelijk aan een plein te liggen, hetgeen door de
oudheidminnende mr. Ph.E. Heerkens werd betreurd:
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‘De bezuiden de Groote en Bethlehemsche kerk gelegen en met lindeboomen
omgevene kerkhoven, dewelke in 1827 als begraafplaats hadden opgehouden te
bestaan, zijn vervolgens tot opene pleinen aangelegd. Hoe doelmatig ook de inkorting
van het Wijnhuis tot toegang voor rijtuigen naar eerstgemelde gewezen kerkhof
mogte worden geacht, zag men niettemin met leedwezen in het jaar 1840 daaraan
ten offer brengen deszelfs fraaije en na afloop van bijna vier eeuwen nog even hecht
als ongeschonden gevel van Bentheimersteen in een ten deel Gotische stijl
opgetrokken.’6.
Geleidelijk drong het besef door dat het oude respect verdiende en de vooruitgang
niet alleen zaligmakend was: ‘Welk een vervelend gezicht steden opleveren die al
te regelmatig gebouwd zijn, ziet men o.a. aan Mannheim, Triëst, Cadix en New-York
met de ene lijnrechte straat na de andere, gelijk ook aan Carlsruhe met hare ronde
markt, van welke men naar alle zijden het gezicht in rechte straten heeft, als een wiel
met spaken; en men behoeft slechts eenmaal in zijn leven de Friedrichstraat te Berlijn
- een uur lang!- te hebben ten einde gewandeld om het eenzelvige, onaangename van
zulke lange straten te kennen. Welk eenen aangenamen indruk het maakt, geen zoo
onoverzienbare lange reeks huizen te kunnen zien, bewijzen o.a. de boogvormige
hoofdgrachten te Amsterdam’ (...) ‘Hoe ijverig men ook heden ten dage in de weer
is om verkeerdheden van vroeger eeuwen zooveel mogelijk te herstellen door in
plaats van enge, kromme straten en sobere pleintjes - die kostelijke erfstukken uit
de middeleeuwen - breede, ruime straten met voetpaden (trottoirs) aan te leggen,
toch heeft de tegenwoordige eeuw in geenen deele kunnen op zijde streven wat men
in den bloeitijd van het oude Griekenland daar in de steden, en later in de hoofdstad
der wereld, Rome, aanschouwde.’7.
Twijfel ontstond daar waar men (al in het midden van de negentiende eeuw) voor
een directe, confronterende keuze stond. Een journalist aan het woord die omstreeks
1845 tussen het geboomte langs een Zwolse singel twee gebouwen ziet; het in
1840-'41
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1 Het Paleis van Justitie aan de singel van Zwolle, met op de achtergrond de torentjes van de
Sassenpoort. Houtgravure door P. van Groningen, circa 1845.

gebouwde neo-classicistische Paleis van Justitie8. en de middeleeuwse Sassenpoort:
‘Regt vóór ons de stadsgracht, waarop een snoeperig koepeltje schijnt te drijven, aan
wier overzijde, over 't trotsche paleis van justitie, de torentjes der meer verwijderde
Sassenpoort heengluren, alsof ze ons wilden diets maken, dat ze de woning der
geregtigheid kroonden, ten einde zich op den platten bouwtrant van onzer dagen te
wreken’ (...) ‘Waarlijk, we zouden verlegen met het antwoord zijn, als men ons
afvroeg: of 't gezigt op 't paleis, waarvan we zoo even spraken, dan wel dat waarop
we nu staarden, ons 't aanlokkelijkst voorkomt.’9. (...) ‘De Sassenpoort is een sierlijk
gebouw, en zet de wandelingen door 't Weezenland op verschillende punten veel
leven bij. Ook daarom wenschen wij, dat dit eerwaardig en tevens elegant overblijfsel
van vroeger tijd, aan de sloopwoede onzer eeuw ontsnappen moge.’10.
In de tweede helft van de negentiende eeuw wordt het pleidooi ten gunste van
bijzondere, oude gebouwen krachtiger en bouwt men mondiaal in historische stijlen,
een teken van algemene acceptatie van en waardering voor het historische. De
hierboven geciteerde, beleefd geformuleerde twijfel werd harde kritiek in het artikel
Holland op z'n smalst van Victor de Stuers in 1873. Twijfel over de vooruitgang en
nieuwbouw vond honderd jaar later een emotionele uitweg in Ton Koots Help! Ze
verpesten ons land! of in de Harteloze gebouwen van Paul Dijkman (1992).
Architecten zoals Aldo van Eyck en Aart Oosting gaven vorm aan kleinschalige
architectuur, beter passend in oude woonomgevingen. De kwaliteit daarvan is
algemeen geaccepteerd,11. steunt de hedendaagse monumentenzorg, net als die van
de late negentiende eeuw.

Luisterrijke herinneringen
Wegbereider voor de negentiende-eeuwse omslag was de romantische schilderkunst,
vooral die van stadsgezichten.12. Het is niet bekend of de beroemdste onder deze
schilders, Cornelis Springer, zich concreet voor het behoud van oude gebouwen heeft
ingezet. Toch was deze Amsterdamse aannemerszoon erelid van het Genootschap
Architectura et Amicitia en schreef men in het blad van het genootschap bij zijn
overlijden in 1891: ‘Hij toch, die als grootste schilder onder de architecten en als
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grootste architect onder de schilders mag aangemerkt worden, bezat zoo bij uitstek
de gave om de schilderachtige plekjes, die tevens architectonische waarde hebben
aan de vergetelheid te ontrukken niet alleen, maar ook om door zijn kunst de aandacht
te vestigen op het vele schoon, dat onze Hollandse steden in haar gebouwen bezitten
en dat zoo dikwijls veronachtzaamd wordt.’13. Namens het genootschap werd op zijn
graf stilgestaan bij ‘welken grooten invloed Springers werk op de herleving van
onzen nationalen bouwstijl heeft uitgeoefend.’
Springers schilderijen hebben een beperkte documentaire betekenis, zeker de
oudere en verder van de randstad verwijderde stads- en dorpsgezichten. De voorstudies
- schetsen die Springer maakte - geven, voor zover controleerbaar, een getrouwe
weergave van de gebouwde werkelijkheid.14. Maar met het overzetten en uitwerken
van de schetsen tot een schilderij kleurde hij de werkelijkheid letterlijk en
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figuurlijk in. Springer stond open voor het pittoreske van de architectuur en
componeerde aantrekkelijke doeken, luisterijke herinneringen aan veel stadsschoon,
waarin vooral de ‘dietse, nationale stijlen’ tot haar recht kwamen. Op zijn schilderijen
zijn de mensen dikwijls in zeventiende-eeuwse kledij gestoken en hij maakte
herschikkingen in de bebouwing. Classicistische elementen, rechte kroonlijsten en
achttiende- of negentiende-eeuwse schuifvensters werden vervangen door pinakels,
topgevels en kruisvensters. Cornelis Springer schilderde het portaal van de Grote
Kerk te Zwolle in 1862 zonder de barokke siervazen op de balustrade, zonder ook
de gotische pinakels die P.J.H. Cuypers' later daadwerkelijk zou terugbrengen.15. Als
buitengewoon adviseur van de minister was Cornelis Springer evenwel niet geporteerd
van Cuypers' ontwerp voor het Rijksmuseum in Amsterdam.16.
In dezelfde periode werden veel oude gebouwen gesloopt of verminkt, grachten
gedempt en verdedigingswerken geslecht. In J.A.C. Tillema's Schetsen uit de
geschiedenis van de Monumentenzorg, verschenen in het Monumentenjaar 1975,
staat: ‘Ik heb om tweeërlei redenen de aandacht op Springer willen vestigen.
Vooreerst, om de merkwaardige tegenstelling tussen dat deel van de natie te schetsen,
dat voor het voortbestaan der monumenten geen enkele belangstelling vermocht op
te brengen en hen die mannen als Springer zo nadrukkelijk huldigen, met medailles,
en erelidmaatschappen en ridderordes, die zijn werk een plaats gaven in particuliere
en openbare collecties. Men kan zich afvragen of velen niet terzelfder tijd tot beide
groepen behoorden.17.

Restaurerend scheppen
Waar Springer zijn uitgangspunt, de schetsen, zelf vervaardigde, liet Pierre Cuypers
de opmetingen door anderen maken, met name door Adolph Mulder, bouwhistoricus
avant la lettre. De schetsboekjes van Mulder laten de gebouwen steeds in de
werkelijke toestand zien. De vertaling van die schetsen in de vorm van uitgewerkte,
soms gepubliceerde tekeningen toont dikwijls weglatingen en completeringen. Zo
zijn ook de illustraties in de eerste Mededeelingen van de Rijksadviseurs uit 1876
van o.a. R. Redtenbacher.18.
In 1902 maakte bouwkundig tekenaar G. de Hoog Hz. van de middeleeuwse
Utrechtse huizen feitelijke reconstructies.19. In de toelichting wordt een belangrijke
reden voor die wijze van presenteren gegeven: ‘De Utrechtsche burger ziet thans het
onderscheid niet meer; maar de historicus, bekend met de oude toestanden, vindt
nog heden in de immuniteiten der vijf kapittelen, verscholen achter moderne huizen,
de sporen der oude toestanden terug.’20.
Aan de hand van de opmetingen door anderen, herstelde of voltooide Cuypers
geschonden objecten in authentieke staat.21. Nieuwbouw en ‘restaurerend scheppen’22.
gingen hand in hand. Het is doorgaans niet moeilijk zijn toevoegingen en aanvullingen
te herkennen wegens het gebruik van afwijkende bakstenen, andere natuursteensoorten
en eigentijdse mortels. Toegevoegde, nieuwe delen hadden dikwijls een moderne
constructie met bijvoorbeeld stalen balken of troggewelfjes op stalen balken. Cuypers
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gebruikte bij restauraties doorgaans geen van elders afkomstige bouwfragmenten of
balken, behalve in het door hem ingerichte deel van de tuin van het Rijksmuseum.23.
In zijn studie over de restauraties van Cuypers concludeert Van Leeuwen dat ‘het
materiaal dan fungeert als legitimatie voor de restauratieve ingrepen. In sommige
gebouwen bewijzen eilandjes oud materiaal de formele juistheid van nissen en
profileringen. Het blijkt dat Cuypers na zijn eerste restauraties terughoudender is
geworden tegenover ingrepen in de historische substantie dan zijn tegenstanders
dachten.’24.

Gevaarlijke bril
Noch Jan Kalf, noch de derde generatie naoorlogse monumentenzorgers of de
Monumentenwet van 1961 bracht een halt toe aan het ingrijpend omgaan met en
reconstrueren van monumenten, ondanks het in de Grondbeginselen25. geformuleerde
‘behoud gaat voor vernieuwen’. In theorie gaf de architect aan toegevoegde of
vervangende delen een neutrale of eigentijdse stijl in plaats van het door Cuypers en
anderen gehanteerde historische vocabulaire. In het kader van de restauratie van de
St.-Servaas in Maastricht wilde Jan Kalf omstreeks 1915 dat de bouwgeschiedenis
zou worden uitgezocht omdat historische bronnen en het gebouw zelf niet op alle
vragen antwoord gaven.26. Een archeologisch onderzoek werd ingesteld; De Hoog
zorgde voor de opmetingen en Kalf publiceerde de resultaten in 1916.27. De
samensteller van de Geïllustreerde Beschrijving, E.O.M. van Nispen tot Sevenaer,
volgde Kalf niet voetstoots in zijn beschrijving van de St.-Servaas te Maastricht.28.
Er was discussie over bouwsporen, versnijdingen en over de plaatsing van blokken
natuursteen; een discussie die zich 75 jaar later zou herhalen toen de kerk weer
gerestaureerd werd.29. Volgens een lid van de Rijkscommissie moesten archeologisch
onderzoek en discussies buiten de Geïllustreerde Beschrijving blijven.30.
Naar aanleiding van het herstel van een huis in Elburg schreef Kalf: ‘Voor dat
scherper kijken
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2 Voorbeeld van een documentatieblad betreffende het Maarten van Rossumhuis te Zaltbommel.
Tekening door R. Redtenbacher, 1876.

gebruikt de oudheidkundige een bril, die uit ladders, een spade, een pikhouweel en
breekbeitels bestaat. Maar hij zet die, voor het object van onderzoek gevaarlijke bril
niet op, voor hij zich een voorstelling gemaakt heeft van wat hij ermee zou kunnen
zien, om noodeloos breek- en graafwerk te voorkomen.’31. Die terughoudendheid,
niet alleen bij restauraties maar ook bij onderzoek, is modern te noemen en
vergelijkbaar met het ‘selectief graven’ van hedendaagse archeologen. Kalf hekelde
de oude, reconstruerende restauratiewijze in 1917: ‘Sinds 1904 bracht mijn dagelijksch
werk mij ook voortdurend meer in aanraking met gerestaureerde gebouwen, ik had
hun geschiedenis op te sporen uit wat hun muren nog vertellen - en ik ging zien, dat
de restauratie hen tot leugenaars maakt’ (...) ‘een wijze van restaureeren, die niet het
behouden van bestaande dingen beoogt, doch het maken van nieuwe, een stelsel, dat
niet het oude gebouw zelf wil bewaren, doch nieuw voltooien’ (...) ‘omdat zij aprioristisch werkend - niet eerlijk trachtten te achterhalen hoe het monument geweest
was.’32.
Jan Kalf reageert op Adolph Mulder die hij de ‘veteraan der oude garde’ noemt.
Persoonlijk wordt Mulder niet veel verweten maar wel - en nu openlijk - de werkwijze
van Cuypers en De Stuers. Het is jammer dat Mulders eigen inbreng, scherpe
waarneming, grondige documentatie en fotografie ongenoemd bleven. Mulder noemde
de restauratiewijze van zijn vroegere superieuren de ‘ware’: ‘Was een of ander
belangrijk bouwwerk aangewezen om gerestaureerd te worden dan werd van de
gevels, nadat deze van de eventueel dekkende pleisterlaag waren ontdaan, een
photografische opname gemaakt, terwijl de ingediende
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3 Schets van Adolph Mulder betreffende het stadhuis van Hasselt. Bladzijde uit een der vele
schetsboekjes van Mulder. Collectie RDMZ, schetsboekje nr.54, circa 1900.

restauratie-teekeningen aan een grondig onderzoek werden onderworpen. Uit alle
meer of minder bekende verzamelingen werden teekeningen, die zooveel mogelijk
den oorspronkelijken toestand nabij kwamen, opgeëischt; deze werden met de
restauratie-teekeningen vergeleken, welke laatste zóólang werden gewijzigd, totdat
de teekeningen eindelijk konden goedgekeurd worden.’33.
In diverse publicaties demonstreert Ad. Mulder dat hij zelfstandig in staat is de
bouwgeschiedenis van monumenten uit te werken.34. Uit zijn woorden blijkt dat, waar
mogelijk, de bevindingen uit historisch of bouwhistorisch onderzoek werden gebruikt
bij getekende en gebouwde reconstructies.
Voor de Geïllustreerde Beschrijving van de Baronie van Breda (1912) liet Kalf De
Hoog, toen ‘architectteekenaar der commissie’, nieuwe tekeningen maken, maar
voor de Grote Kerk gebruikte De Hoog de opmetingen van Mulder. In het voorbericht
staat hierover: ‘Uit den aard der zaak kan zij [de Rijkscommissie] echter voor de
nauwkeurigheid van deze opnamen zich niet geheel verantwoordelijk stellen.’35.
Mulder werkte echter heel precies en zal zich dus onheus bejegend hebben gevoeld.
Gezien hun vruchtbare samenwerking zullen Kalf en De Hoog elkaar beter hebben
gelegen.
De Hoog werd in 1917 benoemd tot architect, een rang die Mulder al sinds 1902
had; beiden werden later nog onderdirecteur van het Rijksbureau. Mulder kreeg in
1919 eervol ontslag.36.
Onder Kalf als directeur van het Rijksbureau vonden soms terughoudende restauraties
plaats, zeker daar waar De Hoog zelf als architect optrad.37. Onder leiding van andere
architecten bestond soms een grote vrijheid van handelen. Zo werd in die tijd
bijvoorbeeld het inwendige pleisterwerk van de Janskerk in 's-Hertogenbosch en van
de Lebuinuskerk in Deventer over grote oppervlakken verwijderd. Vanuit het oogpunt
van bouwhistorisch onderzoek was het slopen van de middeleeuwse kappen op de
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Lebuinuskerk in Deventer38. en op het schip van O.L.V. Kerk in Maastricht rampzalig.
Van de door Kalf gepropageerde principes kwam in deze gevallen weinig
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4 De ontwikkeling van de huisplattegrond in verschillende perioden. Tekening uit: A.A. Kok,
Amsterdamsche woonhuizen, 1941.
Plattegrond 1.
Het oudste woonhuis, eerst geheel van hout, later met dunne baksteenen wanden. Het bevat slechts
één ruimte. De doorsnede van dit huisje is afgebeeld op blz. 27

Plattegrond 2.
Het oud Hollandsche woonhuis 1550-1600 met een voorhuis waarachter een onderhuis met daarboven
een opkamer

terecht, of betroffen die alleen het uitwendige? Aan de restauraties door de Vereniging
Hendrick de Keyser valt te zien dat Kalf beïnvloed werd door de daar gangbare wijze
van reconstrueren.39. Ook na de Tweede Wereldoorlog stonden bij de restauraties van
de vereniging twee uitgangspunten voorop: ‘De panden moesten bruikbaar zijn en
er goed uitzien.’40. Dat had een ambachtelijk-functionele aanpak met een sterke
praktische inslag tot gevolg, waarvan weinig of geen interessante, geschreven
bevindingen zijn nagelaten.
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Het huizenonderzoek
In de monumentenzorg werd gemiddeld meer tijd besteed aan onderzoek van kerken
en openbare gebouwen dan aan huizen, hoewel die het leeuwendeel van het totale
bestand vormen. Sinds de eerste discussies over wettelijke bescherming wordt het
huis als privédomein beschouwd. Mede daarom richt het oudste onderzoek zich
vooral op het uiterlijk dat het pand in vroeger tijd had. Dit is ook te zien in het boek
Oude huizen in Utrecht uit 1902 door Samuel

Plattegrond 3.
Het oudste koopmanshuis met een voorkuis, een keuken, een hof of binnenplaats met daarachter een
achterhuis
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Plattegrond 4.
Het koopmanshuis met een binnenplaats en trappenhuis. Boven zijn de pakzolders, 1630-1660
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Plattegrond 5.
Het laat 17e eeuwsche heerenhuis met een zaal. De slaapkamers zijn op de verdieping
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Plattegrond 6.
Het 18e eeuwsche heerenhuis met een kabinet bij de zaal. De slaapkamers zijn boven
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Muller met tekeningen van G. de Hoog. In de Geïllustreerde Beschrijving en andere
lokale of regionale publicaties kwamen huizen aan bod maar dan ook summier en
alleen met betrekking tot de gevels of hooguit een interieuronderdeel. In enkele
regio's bestond rond de Tweede Wereldoorlog al aandacht voor huizen, zoals in
Amsterdam en Zeeland.41. Het buitenoppervlak bleef ook nog steeds belangrijk in
het boekje Amsterdamsche woonhuizen van architect A.A. Kok dat in een aantal
drukken tijdens de oorlog verscheen. Maar hierin zijn wel enkele doorsneden van
huizen opgenomen en is een afzonderlijk hoofdstuk gewijd aan de ontwikkeling van
de plattegrond. Vooral voor de diepe, smalle Amsterdamse huizen blijkt de indeling
met een voor-, achterhuis en plaats, de positie van de gang, de binnenkamer, de haard
en de trap een handig middel voor beschrijving en analyse te zijn.
Uit kunsthistorisch en volkskundig perspectief had het interieur al eerder aandacht
gekregen van K. Sluyterman en W. van der Pluym.42. Het onderzoek aan huizen,
structuren en constructies kreeg na de Tweede Wereldoorlog een impuls in Utrecht
en Amsterdam en niet zozeer door het Rijksbureau. Dat was voornamelijk bezig met
het beredderen van de oorlogsschade en het organiseren van de monumentenzorg.
Over Utrecht verscheen, in het verlengde van de studie van Muller, een proefschrift
over middeleeuwse huizen door C.L. Temminck Groll.43. Hij was architect en
werkzaam bij de gemeente en het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht, later werd hij
hoogleraar Restauratiekunde in Delft. In 1969 werd daaraan toegevoegd Het
Nederlandse Woonhuis van 1300-1800, geschreven door R. Meischke en H.J.
Zantkuijl, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging Hendrick
de Keyser. Voor deze publicatie vormde het bezit van de vereniging het uitgangspunt.
Dat concentreert zich vooral in de hoofdstad, waar Meischke tot 1958 directeur van
het Bureau Monumentenzorg was en Zantkuijl hem zou opvolgen.

Ruimtelijke en functionele classificatie
Niet alleen de praktijk van de monumentenzorg bracht Meischke en Zantkuijl tot het
besef dat het ogenschijnlijk zeventiende-eeuwse Amsterdam oudere casco's bevatte.
Aan de verlichte interieurs zagen ze 's avonds dat veel huizen houtskeletten met
kinderbalken hadden. Tussen 1973 en 1993 werkte Henk Zantkuijl diverse thema's
met betrekking tot de huizen in Amsterdam uit, zeer verschillend, bondig en populair
gebracht.44. Wellicht bepaalde de technische achtergrond van Meischke en Temminck
Groll - beiden studeerden in Delft - dat de huizen door hen nu ruimtelijk en functioneel
werden geclassificeerd en benoemd. De nokrichting bepaalde of er sprake was van
een diep of dwars huis. De indelingscriteria waren grotendeels modern; de bouwers
van destijds kenden begrippen zoals complex huis of bovenhalhuizen natuurlijk niet.
Als ‘ontwerpprincipe’ zag Temminck Groll een normalisatie van typen: ‘In zekere
zin behoorde zoal niet bij ieder beroep, dan toch bij iedere stand een bepaald type.
Daarvan zal men niet licht zijn afgeweken, ook wanneer de financiële mogelijkheden
er waren.’45.
De gehanteerde indelingscriteria in beide publicaties ontsluiten de huizen en voor
het eerst spreekt niet alleen de voorgevel. In het kader van het 75-jarig bestaan is de
Vereniging Hendrick de Keyser inmiddels bezig met Huizen in Nederland, een nieuwe
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uitgave in vier afzonderlijke delen, waarin de ordening naar huistypen ten opzichte
van de versie uit 1969 is aangepast.46. In tal van lokale en regionale publicaties spreekt
de invloed van het Nederlandse woonhuis; in 1991 verscheen zelfs een voortzetting
in de tijd onder de titel Het Nederlandse woonhuis van 1800-1940 door N.L. Prak.
In de loop der tijd werden allerlei deelstudies en verfijningen gepubliceerd en vaak
waren Meischke en Temminck Groll daar persoonlijk bij betrokken vanwege hun
taakstelling bij monumentenzorg of universiteit. Voor het onderzoek aan huizen is
het contact met de in 1950 opgerichte Arbeitskreis für Hausforschung voor de
Nederlandse monumentenzorgers van belang geweest. Voor deze vereniging werd
ook in Nederland twee keer een Tagung, een congres gedurende een week,
georganiseerd.47. Het verschijnen van twee delen Geïllustreerde Beschrijving over
Utrecht48. in 1989 was het resultaat van samenwerking tussen de gemeente Utrecht
en de RDMZ. Dankzij de aanwezigheid van gemeentelijke bouwhistorici is het
huizenonderzoek in Utrecht maar ook in 's-Hertogenbosch tot grote bloei gekomen.
Met Meischkes overstap van Amsterdam naar de RDMZ in 1958 kwam ook Herman
Janse mee, die kort daarvoor bij enkele Amsterdamse restauraties was betrokken.
In de persoon van Meischke kwam veel samen en onder zijn directeurschap begon
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg een andere koers te varen ten gunste van
het onderzoek. Meischke combineerde praktisch denken en handelen ten behoeve
van restauraties met wetenschappelijke distantie. Zijn vele publicaties hebben een
vernieuwend karakter. Het architectuurhistorische onderzoek van Meischke heeft
dikwijls een bouwhistorische, materieel getinte onderbouwing, zeker vergeleken met
onderzoek van kunsthistorici. Daarnaast bood Meischke anderen ruimte om zelfstandig
tot ontwikkeling te komen en
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5 Omslagen van de jaarboeken van de Arbeitskreis für Hausforschung die handelen over ‘Tagungen’
in Nederland, links 1972 en rechts 1988.

te publiceren. Voor de emancipatie van de bouwhistorie was de samenwerking van
Meischke met Zantkuijl en meer nog met Herman Janse van grote betekenis. Voor
Janse en Zantkuijl ligt het begin van hun carrière in Amsterdam; beiden zijn door
toedoen van Meischke en de opwaardering van hun diploma HTS (oude MTS) in
staat geweest hun loopbaan af te sluiten met een proefschrift: bundelingen van scherpe
waarnemingen uit de praktijk van de monumentenzorg.

Thematisch onderzoek naar hout
Tijdens zijn Amsterdamse restauraties had Herman Janse contact met C. Wegener
Sleeswijk, opvolger van de oude architect A.A. Kok, die belangrijke invloed had
gehad op de restauraties van de Vereniging Hendrick de Keyser. Kok was ook initiator
van de Heemschutreeks, waarvoor de Arnhemse historica Johanna Hollestelle
redigerende werkzaamheden verrichtte. In die reeks kwamen bouwhistorische
onderwerpen aan bod, zoals bij Van der Pluym, die in de paragraaf ‘zoldering’ reeds
een korbeelstel met
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6 ‘Karbeel met moer- en kinderbinden. Eikenhout; eind 15de eeuw. Onder den moerbalk bevindt zich
een sleutelstuk, eindigend met peerkraalprofiel; het rust, voor zoover zichtbaar is, op een muurstijl
met karbeel. Houten “toog-nagels” sluiten de inwendige “pennen” op en trekken de naden der
“borsten” dicht’. Tekening door Th. Wijnalda, 1941.
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7 Daktypenen spitsen, in: E.J. Haslinghuis' Bouwkundige termen. Tekening door H. van der Wal,
1953.

uitgebreid bijschrift toonde.49. De tekening was van de hand van Th. Wijnalda, destijds
werkzaam op het architectenbureau van A.A. Kok. Herman Janse over de
Heemschutboekjes: ‘Die hebben me echt enthousiast gemaakt voor het vak. Van '48
tot '51 zou ik ook nog voor Kok werken. Een mooie man was dat. Hij had altijd een
blocnote bij zich en maakte tekeningen van hetgeen hij wilde uitleggen.’50.
Met de werkopdracht van Kok: ‘Zoek maar eens uit of er in de kappen iets te
vinden is,’51. begon in 1957 het onderzoek naar telmerken en kapconstructies in
Nederland dat 31 jaar later zou resulteren in Janse's proefschift. Tussentijds verschenen
vele (deel)publicaties die hout tot onderwerp hadden. Afzonderlijke vermelding
verdient de internationale samenwerking tussen L. Devliegher en H. Janse in een
onderzoek naar Middeleeuwse bekappingen in het vroegere graafschap Vlaanderen52.
waarbij Devliegher de historische gegevens verzamelde en Janse de constructies
tekende en beschreef. Voor zijn kappenboek keek Janse ook naar oudere studies over
dit onderwerp van Ostendorf en voor de typologische ontwikkeling naar H. Deneux.53.
Door de jaren heen werden bij de RDMZ documentatiebladen over kappen
vervaardigd en geordend, die de basis zouden vormen van Janse's royaal geïllustreerde
overzichtswerk. Tot het onderwerp hout behoren ook de vloerconstructies waarover
Janse in diverse publicaties schreef. Een bijzonder onderdeel van het interieur is de
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houten trap, waarover in 1995 de eerste samenvattende Nederlandse publicatie
verscheen.54.

Terminologie
Bij het bestuderen en beschrijven van dit alles speelt de terminologie een belangrijke
rol. Op diverse fronten werden historische bouwkundige termen ontsloten en vertaald.
Er is een kaartsysteem, grotendeels in opdracht van Meischke samengesteld door de
dames M.K.M. Kossmann, E.B.M. Lottman en R. Royaards-Ten Holt en een
verzameling getranscribeerde, oude bestekken. In relatie tot het historische
huizenonderzoek schreef Meischke over de stedelijke, middeleeuwse wetgeving het
opmerkelijke artikel Huizen en keuren.55. Janse verwerkte de historische termen in
zijn publicaties, in het bijzonder in de herdruk van E.J. Haslinghuis' Bouwkundige
termen, waarvan in 1986 en 1997 bewerkte versies verschenen. De eerste druk dateert
uit 1953 en bevat tekeningen van de bouwhistoricus H. van der Wal.

Houtconstructies
Een zelfstandige weg werd bij de benaming van houtconstructies van oude boerderijen
ingeslagen. Onder de vlag van de Stichting Historisch Boerderij Onderzoek (SHBO)
formuleerde G. Berends een systeem voor de indeling en de terminologie van
constructieve houten elementen: ‘Mede gezien het ontbreken van duidelijke gangbare
termen voor verscheidene elementen leidde dit tot het laten prevaleren van
kunsttermen boven gangbare termen. In veel gevallen zijn aan de definities een of
meer plaatselijke en/of historische termen toegevoegd, ontleend aan de bestaande
literatuur, aan mondelinge berichten of aan archiefstukken.’56.
Bij de SHBO werd en wordt het onderzoek naar boerderijen vanuit verschillend
perspectief bedreven. Belangrijke basis, en verwant aan de werkwijze van Meischke,
is R.C. Hekkers De ontwikkeling van de boerderijvormen in Nederland.57. Vooral
ook over de principes van onderzoek en benaming leverde J.J. Voskuil vanuit ‘het
Bureau’, het P.J. Meertens-Instituut, een methodisch interessante benadering over
de verstening van boerderijen.58. In de publicaties van Hekker, Meischke, Zantkuijl
en Voskuil komen de ‘verstening van het houten huis’ en de
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8 ‘Schuine ontmoetingen’, uit: De benaming van houtverbindingen en constructieve houten elementen
bij oude boerderijen, Arnhem (SHBO) 1982, 2de druk.

9 Het oprichten van de eerste ‘gebinten’ van de karolingische boerderij op de Schothorst bij Amersfoort
en het sluiten van de kopwand aan de zijde van het woondeel. Foto's D.J. de Vries, 1987.
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‘verhouting van het stenen huis’ (uitdrukkingen van Zantkuijl) regelmatig als thema
terug. Janse schreef met S. de Jong al in 1970 het boek Houten huizen, een unieke
bouwwijze in Noord-Holland. Hekkers laatste publicatie over dit onderwerp verscheen,
samen met een stuk van Chr.J. Kolman, als bijdrage aan het Restauratievademecum
bij de RDMZ/SDU.59. Over het boerderij-onderzoek in Nederland schreef de huidige
directeur van de SHBO, E.L. van Olst, een biografie aan de hand van het werk van
Klaas Uilkema.60. De vorige directeur, C.S.T.J. Huijts, thans directeur van de
Vereniging Hendrick de Keyser, verdiepte zich in de voor-historische boerderijbouw61.
nadat eerder Hekker en schrijver dezes zich met prehistorische boerderijplattegronden
bezighielden.62.
Bouwhistorisch onderzoek heeft duidelijk raakvlakken met het onderzoek naar
(archeologische) paalsporen van boerderijplattegronden. In 1987 werd op het terrein
van de Schothorst in Amersfoort een boerderij gereconstrueerd van het ‘type
Dorestad’. In de werkgroep die de bouw voorbereidde, hadden zowel archeologen
als bouwhistorici zitting.63. De Twentse volkskundige en kunsthistoricus E. Jans
maakte de bouwtekeningen en de Stichting Vakopleiding Bouwbedrijf zorgde voor
de uitvoering van de reconstructie.

Steenconstructies
Het thematisch bouwhistorisch onderzoek is begonnen met de belangstelling voor
steenachtige bouwmaterialen. Die zijn verbonden met het uitwendige van gebouwen;
de studie van uitwendige architectuur was, zoals gezegd eerder aan de orde dan die
van het het inwendige. Monumentenzorg moest al vroeg uitspraken doen over de
vervanging van natuursteen. Daarvoor was kennis van de historische soorten
noodzakelijk. Deze kennis hadden de natuursteen-experts van de RDMZ, zoals J.A.L.
Bom, N. van der Schaft, A. Slinger, J. Querido en G. Overeem paraat. Maar pas in
1977 werd hierover uitvoerig gepubliceerd. In 1980 resulteerde dat in het boek
Natuursteen in Monumenten64. waaraan in 1986 door dezelfde uitgever Leien op
Monumenten toegevoegd werd.65. Afgezien van diverse artikelen over hetzelfde
onderwerp, is de studie Werk en merk van de Steenhouwer66. van belang omdat daarin
alle tot dan toe bekende merken opgetekend staan.
Het belang van baksteen en baksteenformaten werd al vroeg onderkend, gezien
de vermeldingen daarvan in de vooroorlogse Geïllustreerde Beschrijvingen en de
uit 1905 daterende studie van A.W. Weissman, De gebakken steen. E.H. ter Kuile
besteedde aandacht aan de dateringsmogelijkheden van baksteenformaten
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10 ‘Romaansche dakpannen, onderpan, dekpan, boven wijze van dekking’, uit: J. Beisterveld en A.A.
Kok, Het monumentale dak, 1948.

formaten in Noord- en Zuid-Holland,67. evenals C.L. Temminck Groll deed in een
afzonderlijke tabel in zijn proefschrift. De meest gezaghebbende studie over het
onderwerp werd in 1961 op basis van historische bronnen geschreven door Johanna
Hollestelle.68. Omdat datering samenhangt met lokale en niet overal dezelfde
verkleining van de baksteenformaten, publiceerde G. Berends een afzonderlijk artikel
over dit onderwerp.69.
Behalve bakstenen, leverden de stedelijke ‘tichelwerken’ ook gebakken
dakbedekkingsmaterialen. Deze zijn qua vorm en afmeting sterk tijd- en
regio-gebonden en worden afzonderlijk bestudeerd. J. Beisterveld en A.A. Kok
schreven daarover al in 1948 het boekje Het monumentale dak. Later volgden
regionale, historische studies over dit onderwerp.70.
Glas en vensters werden in diverse publicaties van H. Janse en G. Berends
gepresenteerd. Het venster is een bijzonder onderdeel van de gevel, maar ook van
het interieur, en heeft betrekking op diverse materialen, zoals steen, hout, glas en
metaal.71.

Vruchtbare samenwerking met archeologen
De ‘vroege’ bouwhistorici van de RDMZ droegen inhoudelijk bij aan het
archeologisch onderzoek. Herman Janse en Thomas van Straalen waren betrok-
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ken bij het onderzoek van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
(ROB) in de kerken van Brouwershaven en Brielle. Het eerste deel in de serie
Monumenten Monografieën van de in 1973 opgerichte stafafdeling Bouwkundig
Onderzoek en Documentatie (O&D) handelde over De grafstenen in de Hervormde
Kerk te Oosterblokker (1975). Dit archeologisch getinte onderwerp werd vanaf het
eerste uur vooral behandeld door Thomas van Straalen, die daarover in 1991
publiceerde in het Restauratievademecum.72. Deze losbladige uitgave van de SDU
ontstond in 1985 op initiatief van H. Janse. Hierin is het erfgoed van de afdeling
Onderzoek en Documentatie vervat: technische en bouwhistorische informatie. Van
Straalen coördineert tot op heden de contacten met de ROB, maar is door zijn positie
bij de Regioservice zelf losgeraakt van het bouwhistorisch onderzoek.
Ook G. Berends had affiniteit met archeologie, zoals blijkt uit zijn
TH-afstudeerproject over Kasteel Waardenburg, zijn onderzoek over de oude kerk
van Ermelo73. en recent het onderzoek rond de St.-Servaas in Maastricht.
Voor de bouwhistorie is samenwerking met (middeleeuwse) archeologen altijd
belangrijk geweest.
De werkrelatie tussen de RDMZ en het middeleeuwse archeologische onderzoek
bleef na de oprichting van de RDMZ en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek nog geruime tijd bestaan. De kastelendeskundige J.G.N. Renaud
verklaart: ‘Om allerlei redenen was de prof [Van Giffen] niet erg geneigd om mij
van monumentenzorg over te nemen. Niettemin stond het voor hem vast dat er door
monumentenzorg niet meer gegraven diende te worden. Glazema heeft er zeer veel
aan gedaan, mij door Van Giffen te doen accepteren. Ik ben niettemin nog tot 1949
op de rol bij monumentenzorg blijven staan. Pas door wijzigingen in 1950 ben ik
ambtenaar bij de ROB geworden.’74.
In de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd aan funderingsonderzoek van
verwoeste kerken gedaan. ‘Van bouwhistorisch onderzoek - boven het maaiveld kwam nauwelijks iets terecht. Het Rijksbureau stelde H.P. van Beveren aan om hier
iets aan te doen, maar hij had, naar zijn zeggen, zijn handen vol om de archeologen
in hun enthousiasme afte remmen. Die hielden volgens hem totaal geen rekening
met instortingsgevaar wanneer zij opgaand werk ondermijnden met hun gegraaf.’75.
Pas recentelijk is alsnog de bovengrondse geschiedenis van enkele verwoeste kerken
door de RDMZ gepubliceerd: door Ab Warffemius over Kerkdriel, Boxmeer en Horst
en de Grote of Eusebiuskerk in Arnhem door A.G. Schulte in 1994.

Middeleeuwse archeologen en bouwhistorici
Beide disciplines ervoeren de opdeling in ROB en RDMZ als onnatuurlijk en komen
dan ook bij diverse gelegenheden nog steeds bij elkaar.
Het door de RDMZ ingestelde en door Dik Berends geleide Bouwhistorisch
Platform werd, zeker in de beginperiode, regelmatig bezocht door de archeologen
Halbertsma (ROB) en Hoek (Gem. Rotterdam).76. Het kastelenonderzoek, dat zich
zowel onder als boven het maaiveld afspeelt, heeft met Renaud, later H.L. Janssen,
een zelfstandige positie in de archeologie veroverd. Renaud bleef echter steeds
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overtuigd van het belang van bouwhistorisch onderzoek: ‘Erg verlekkerd bij het zien
van grondverkleuringen ben ik eigenlijk nooit geweest. Bovendien was mijn aandacht
sterk gericht op restauratieproblemen. Dat is zeker een erfenis uit mijn
Monumentenzorgtijd. Je voelde met je klompen aan dat er eigenlijk geen verantwoorde
restauratie mogelijk kon zijn zonder een voorafgaand onderzoek naar de
bouwgeschiedenis. Mijn eerste directeur, Van Nispen, heeft al geprobeerd om bij
het bepalen van de restauratiekredieten enig geld uit te trekken voor het
bouwhistorisch onderzoek. Maar veel succes heeft hij daar helaas niet bij gehad.’77.
Renaud betreurt het gebrek aan belangstelling voor het kastelenonderzoek bij de
ROB en hoopt op een kentering: ‘En niet alleen met betrekking tot het
kastelenonderzoek, maar evenzeer ten opzichte van het prae-restauratieve onderzoek
in het algemeen. Jarenlang heb ik dit onder verschillende namen aan de TU Delft
[en RU Utrecht] gepropageerd; ik heb getracht architecten op te voeden in het
bewustzijn dat men geen restauratie mag aanvangen zonder een degelijk
prae-restauratief onderzoek. Het is nota bene een eis die in het Charter van Venetië
verwoord werd.’78. Van een bepaling dienaangaande is het in de Monumentenwet
nooit gekomen. Mondjesmaat werden er echter wel kleine bedragen voor
bouwhistorisch onderzoek toegekend, hoewel de door Van Nispen gewenste
1%-regeling er niet kwam. Het Rijk stelde tot 1947 alleen geld beschikbaar voor
prae- en protohistorische opgravingen. In 1948 kwamen uit het restauratiebudget
ook middelen beschikbaar om middeleeuws bodemonderzoek te verrichten. Dit werd
als volgt gemotiveerd: ‘Bovendien hebben de resultaten van deze opgravingen aan
het Rijksbureau voor de Monumentenzorg belangrijke diensten bewezen, omdat
talrijke restauratieplannen op deze vondsten zijn gebaseerd.’79.

Interdisciplinaire samenwerking
Daar waar de bouwhistorie naast de archeologie door historisch onderzoek wordt
aangevuld of meegenomen,
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11 Bebouwing aan de Grote Markt te Groningen, uit: De breede merct, 1992.
Tekening door H. van der Wal, circa 1950.
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ontstaan interessante resultaten.80. De studies van Johanna Hollestelle zijn daarvan
een goed voorbeeld, evenals de eerder genoemde Huizen en keuren van Meischke
en het in 1965 door H. Janse geschreven overzichtswerk Bouwers en bouwen in het
verleden; de bouwwereld tussen 1000 en 1650. Hierin zijn bouwhistorische en
historische gegevens over het bouwvak samengevoegd, vergelijkbaar met het meer
historisch getinte Belgische voorbeeld van A.J.L. van der Walle over Het bouwbedrijf
in de Lage Landen tijdens de middeleeuwen.81. Aanverwant zijn de bronnenpublicaties
met betrekking tot de rekeningen van de Utrechtse Dom, over de bouw van het Gentse
stadhuis door Frieda van Tyghem82. en de publicatie De financiering van de
kathedraalbouw in de middeleeuwen in het bijzonder van de dom van Utrecht van
W.H. Vroom. Over de organisatie van het bouwen tussen 1450 en 1650 in Kampen
schreef Chr. J. Kolman in 1993 het proefschrift Naer de eisch van 't werck. D.J. de
Vries schreef in 1994 in algemenere zin over het bouwen in de late middeleeuwen,
in een gelijknamige publicatie.
Bij het onderzoek naar de bewoningsgeschiedenis van huizen lukt het maar zelden
om via archieven tot vroege perioden door te dringen. C. Visser geeft aanzetten over
Amsterdamse huizen in het gedenkboek van de Vereniging Hendrick de Keyser uit
1928 en de Deventer historicus A.C.F. Koch over het Bergkwartier in Deventer.83.
Bewonderenswaardig nauwkeurig en vroeg teruggaand is het proefschrift van M.W.J.
de Bruyn, Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-geografische studie van de
rechtspraak over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen uit 1994.

Bouwhistorie vroeger en nu
In 1954 stelde de negentigste vergadering van de Rijkscommissie f 3000 - beschikbaar
voor onderzoek op bouwkundig en bouwtechnisch gebied. Dit bedrag kwam ten laste
van het restauratiebudget.84. In de loop der jaren is de capaciteit van het
adviesondersteunend (extern) onderzoek in verhouding beperkt gebleven en recent
zelfs van f 50.000, - gereduceerd tot f 30.000, -, waarvan f 10.000, - voor
dendrochronologische dateringen. De rest moet uit lopende restauraties worden
betaald maar is niet verplichtend voorgeschreven.
Aan het zelfstandig beoefenen van bouwhistorisch onderzoek kwam voor de RDMZ
een eind toen de afdeling Onderzoek en Documentatie in 1987 werd opgeheven. De
bouwhistorici verspreidden zich in de Regioservice.
Een andere groep bouwhistorici was en is betrokken bij het Cultuur Waarden
Onderzoek, meestal de Geïllustreerde Beschrijving genoemd.85. Deze bouwhistorici
hebben een eigen traditie van werken ontwikkeld.
De bouwhistoricus H. van der Wal was al voor de Tweede Wereldoorlog bij de
dienst werkzaam en verrichtte na de oorlog waarnemingen tussen de puinhopen op
de Groningse Grote Markt. Dankzij de Groningse bouwhistoricus Frank van der
Waard kwam pas onlangs aan het licht wat Van der Wal daar eigenlijk getekend
heeft.86. Onverwacht kwamen er juweeltjes tevoorschijn. Dat dit onopgemerkt kon
blijven is kenmerkend voor de vrijblijvendheid van de werkopdrachten in die periode.
De eigenzinnige en geïsoleerd werkende Van der Wal heeft enkele uitstekende
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bouwhistorische publicaties op zijn naam staan.87. Zo'n grootschalig huizenonderzoek
als hij deed is slechts vergelijkbaar met wat momenteel in 's-Hertogenbosch wordt
uitgewerkt.
De bouwhistorici van de Geïllustreerde Beschrijving bezoeken in het
beschrijvingsgebied af en toe ook gebouwen die in restauratie zijn. Soms worden zij
geconfronteerd met een onzorgvuldige uitvoering. In dat geval botst hun mening wel
eens met die van de architect of met de begeleidende consulent van de RDMZ. Een
bouwhistoricus weet als geen ander dat een hard gerestaureerd object weinig
interessante informatie meer bevat. Aan de andere kant is het voor architecten en
begeleidende monumentenzorgers vervelend achteraf kritiek te krijgen, zeker als
bijstelling niet meer mogelijk is. Met andere woorden: van alle bouwhistorici wordt
verwacht dat ze tactisch manoeuvreren en niet te veel opspelen.

Het belang van documentatie
Architecten hoeven zich niet alleen door het object zelf of door een documentaire
weergave daarvan te laten inspireren, maar kunnen ook te rade gaan bij soortgelijke
voorbeelden elders. Min of meer vrijelijk gebruiken ze soms documentatiemateriaal
om ontbrekende delen aan te vullen ofte reconstrueren. Meischke was zich daarvan
bewust en wenste terughoudendheid in de verspreiding van door de RDMZ
vervaardigde documentatiebladen.
In de jaren tachtig begon de monumentenzorg meer te neigen naar consolidatie in
plaats van reconstructie. Het plegen van onderhoud en technische inspectie aan
monumenten (Monumentenwacht) werd met subsidie gestimuleerd. Pas toen begonnen
de documentatiebladen als vast onderdeel van het in 1985 geïnitieerde
Restauratievademecum te verschijnen. Maar in de toelichting waarschuwt Herman
Janse voor verkeerd gebruik: ‘Met nadruk wordt erop gewezen, dat veel van deze
voorbeelden niet algemeen
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12 Voorbeeld van een documentatieblad: deur uit Warmenhuizen, circa 1600. Tekening door P.
Janszen Spitman.

van betekenis zijn maar alleen regionaal toepassing vonden.’
De bouwhistoricus kan nog voor een ander dilemma geplaatst worden. Zijn of
haar aanwezigheid kan gebruikt worden als doekje voor het bloeden. De kosten van
het onderzoek zijn een afkoopsom om materie na documentatie vrijelijk te vervangen
of aan te passen. In geval van sloop zou documentatie altijd een gewenste, zo niet
verplicht te stellen activiteit moeten zijn om de teloorgang van historische
bouwsubstantie enigszins te rechtvaardigen. In kronieken en archieven uit de
achttiende en negentiende eeuw zijn daarvan vroege voorbeelden te vinden. Deze
vorm van documenteren, de getekende en gefotografeerde getuigenis, dikwijls met
toelichtende tekst, krijgt bredere zeggingskracht indien zij is gepubliceerd.
Mede dankzij de publicaties van de derde generatie onderzoekers zijn er veel
gebouwen, thema's en terreinen ontsloten die een verfijning van het onderzoek met
zich meebrachten. Onderzoek moet niet als bedreigend ervaren worden, maar als een
mogelijkheid om steeds meer te weten en zorgvuldiger te handelen. Tijdens ouder
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onderzoek, bijvoorbeeld, drong men via ontpleistering direct tot de harde kern van
het gebouw door, dat wil zeggen tot de dragende muren.

13 Schets en beschrijving van de in 1848 gesloopte Rode Toren in Zwolle. Aantekening Heerkens,
RA Overijssel, HSS VORG 540.
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14 Voorbeeld van een gescande en automatisch ingekleurde lengte- en dwarsdoorsnede van de
Hoofdwacht te Haarlem. Vervaardigd door IBID te 's-Hertogenbosch, 1996.

Maar pas de laatste jaren wordt de historische informatie, die het verweerde oppervlak
van die muren biedt ook als relevant beschouwd: patina, korstmossen, specifiek
voegwerk en oude pleister met bijvoorbeeld blokmotieven of kleurige afwerkingen.
Inwendig kan een lambrizering, stuc, goudleer of behang aangebracht zijn.

Toenemende erkenning
Bouwhistorisch onderzoek, de analyse van constructies en materialen, geeft objectieve
waardestellingen voor alle typen van gebouwen en perioden. Een tekening als primaire
weergave daarvan kan talloze gedaanten en verschillende schalen hebben, evenals
de toelichting daarop.
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Er bestaat slechts een gradueel verschil tussen een documentatietekening en een
tekening van de bestaande toestand. In beide gevallen ligt de opmeting eraan ten
grondslag. Documentatie wijst op onderzoek terwijl de opmeting van de bestaande
toestand veelal leidt tot een andere toestand. Ze staan respectievelijk voor theoretische
wetenschap en voor praktisch handelende aannemerij.
De ontwerpende architectenwereld maakt al jaren gebruik van geautomatiseerde
tekenprogramma's. Hoewel het opmeten van (de gevels) van oude gebouwen met
hulpmiddelen als een pantograaf of via fotogrammetrie kan lopen, liggen aan de
meeste tekeningen nog de duimstok en het schetsboek ten grondslag. Voor het scannen
van bestaande of het uitwerken tot nieuwe tekeningen zal in toenemende mate de
computer ingezet worden. Er is programmatuur ontwikkeld waarmee het vergelijken
van vormen mogelijk is. De tekeningen kunnen vanuit verschillende gezichtspunten,
in variërende schalen of met kleurinvullingen gepresenteerd worden.88.
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15 ‘De stenen spreken (maar je moet ze wel kunnen verstaan!)’, uit: Bouwgeschiedenis van
monumenten, boekje Open Monumentendag, Amsterdam 1992.
Tekening door H. Janse naar opmeting door B. Klück.

Naast architecten en monumentenzorgers opereren bouwhistorici; in Nederland
zijn ze meestal werkzaam als zelfstandige ondernemers. Hun werk is in principe via
het restauratiebudget subsidiabel. In 1991 werd de beroepsorganisatie voor
bouwhistorici, de SBN, opgericht. Een jaar later gaf de Stichting Open
Monumentendag in een boekje bekendheid aan deze vorm van onderzoek.89.
De Rijksgebouwendienst (RGD) legt de documentatie van zijn monumenten in
restauratie sinds 1985 volgens een uniform systeem vast in een reeks Documentatie
en onderzoek van Monumenten die op beperkte schaal verspreid wordt. De SDU en
de RGD geven sinds 1995 boeken uit onder de titel Rgd Restauratie Project. Ze
verschijnen bij de ingebruikname van gerestaureerde gebouwen, bijvoorbeeld de
beide kamergebouwen in Den Haag en het Rijksarchief in Limburg.
Bij de RDMZ kwam in samenwerking met de Stichting Bouwhistorie Nederland
(SBN) in 1995 een Leidraad voor praktijkgericht bouwhistorisch onderzoek uit om
bouwhistorisch onderzoek op grotere schaal dan voorheen aan te moedigen. De
coördinator Bouwhistorisch Onderzoek van de RDMZ helpt betrokken partijen bij
de organisatie en begeleiding van onderzoek.
Vroeger werd er door de RDMZ veel gedocumenteerd maar weinig uitgewerkt.
Tegenwoordig wordt ernaar gestreefd om snel te publiceren na onderzoek. Diverse
gemeenten zijn daarin met hun jaarlijkse of periodieke kronieken voorgegaan. Het
is de meest directe wijze publiekelijk te tonen wat er gevonden is. Er zijn talrijke
manieren om te publiceren; per geval wordt gezocht naar een passende oplossing.
Uit lokaal bouwhistorisch object-onderzoek kan nederzettingsonderzoek op grotere
schaal voortvloeien wanneer grotere aantallen gebouwen onderzocht zijn. Verder
voeden de gegevens over afzonderlijke objecten het thematische onderzoek. In het
kader van het Restauratievademecum zijn daarvan diverse voorbeelden te zien. Het
Restauratievademecum wordt echter in 1998 gestopt. Dat zal naar verwachting het
thematische onderzoek bij de RDMZ beperken. Mede daarom streeft de SBN naar
erkenning van het bouwhistorisch onderzoek binnen de universitaire wereld. Daar
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kan naar verwachting de lijn doorgezet worden die met de pensionering van de derde
generatie RDMZ-ers verloren dreigt te gaan.
Voor het begrijpen van ‘gewone’ architectuur, het traceren van de ‘hogere’ en
‘lagere’ bouwkunde en het invullen van de derde dimensie achter de gevels
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helpt de bouwhistorische benaderingswijze. Vele detail-opnamen steunen de grote
lijnen van het thematisch onderzoek, tonen veranderingsprocessen in de gebouwde
omgeving en toetsen het handelen van de monumentenzorg. Bouwhistorie beoogt
de analyse van het gebouwde en legt waar nodig verbanden met andere disciplines.
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Peter Don, Heleen Homma, Gerard van Wezel en Mariet Willinge
Wie wat bewaart, heeft wat
De collecties van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Een van de resultaten van bijna 125 jaar georganiseerde monumentenzorg
in Nederland is een grote hoeveelheid vastgelegde informatie over ons
gebouwde erfgoed en zijn geschiedenis. Als opvolger van onder andere
het College van Rijksadviseurs, het bureau van Adolph Mulder en het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg en als langjarige partner van de
Rijkscommissie in haar diverse gedaanten, is de Rijksdienst als vanzelf
de zorgdrager geworden voor een grote variëteit aan collecties. Deze
omvatten onder meer: oude (topografische) prenten en tekeningen, foto's,
opmetingsschetsen, bouwkundige tekeningen, restauratiedagboeken,
topografische en andere kaarten, diverse documentatiebestanden,
bouwfragmenten en bouwmaterialen. Er is verder een gespecialiseerde
bibliotheek en er is een omvangrijk archief, dat het mogelijk maakt het
overheidshandelen ten aanzien van de Nederlandse monumenten te
reconstrueren. Na een lange periode waarin het accent, wat de
verzamelingen betrof, in de eerste plaats lag op het bewaren en op de
interne raadpleging, wordt de laatste jaren gewerkt aan een beter beheer
en aan bredere catalogisering en ontsluiting, mede ten behoeve van
raadpleging door de externe klanten van de RDMZ, het ‘kennisinstituut’
voor het gebouwde erfgoed in Nederland.
In dit hoofdstuk wordt de historie van vier van de verzamelingen geschetst: de
Fotocollectie, de Bibliotheek, de Collectie Bouwfragmenten en de alweer enige tijd
geleden onder de vleugels van de RDMZ vandaan gekropen ‘architectuurcollectie’
van het voormalige Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst, nu het
Nederlands Architectuurinstituut.

De Fotocollectie
Een bijdrage van Peter Don
In 1989 verscheen bij Uitgeverij 010 te Rotterdam de Geschiedenis van de
Nederlandse architectuurfotografie.1. In dit schitterend uitgegeven boek zijn foto's
opgenomen uit de periode 1845-1989. Het is opvallend dat daarbij aan de typische
‘monumentenzorgfotografie’ nauwelijks enige aandacht is geschonken. Uit het
midden en de tweede helft van de negentiende eeuw zijn enige stadsgezichten
geselecteerd, van onder anderen Maria Hille, Pieter Oosterhuis en Friedrich von
Kolkow. Maar beelden van het in staat van verval verkerende monument, van de in
gang zijnde restauratie, van het monumentale interieur en dergelijke, ontbreken
vrijwel geheel, evenals detailopnamen van toegepaste bouwmaterialen, van interieuren inventarisonderdelen en van de inwendige constructie van monumenten. De
inleidende tekst in het bedoelde fotoboek maakt wel melding van enkele vroege
aanzetten in de richting van de monumentenzorg-fotografie, meestal naar aanleiding
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van voorgenomen sloop, maar hoe een en ander zich vanaf het einde van de
negentiende eeuw verder ontwikkelde, wordt door de samenstellers niet uiteengezet,
noch getoond.
Toch bestaat de monumentenzorg-fotografie als aparte tak van de fotografie wel
degelijk. De Fotocollectie van de RDMZ is daarvan het beste bewijs. Deze collectie
is onder fotografieliefhebbers echter weinig bekend. De oorzaak daarvan moet niet
gezocht worden in een gebrek aan technische vaardigheid bij de betrokken fotografen.
Veeleer is de
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1 De afdeling Fotografie ongedwongen bijeen bij kasteel Duivenvoorde, circa 1966. Foto RDMZ.

overwegend ingehouden en vooral documenterende manier van fotograferen hieraan
debet. De monumentenzorg-fotograaf is, anders dan zijn collega de
architectuurfotograaf, meestal niet uit op een bepaald dramatisch effect. Hij zoekt
niet in de eerste plaats naar een originele hoek van waaruit hij zijn opname maakt,
hij houdt niet van zware slagschaduwen, noch van gebrekkig licht, en hij
experimenteert niet met zijn beelduitsnede. Zijn opdrachtgever wil in de regel van
hem geen persoonlijke visie, maar een nuchtere vastlegging.
Hebben de fotografieliefhebbers de weg naar Zeist dus nog niet in groten getalen
gevonden, de omvangrijke verzameling foto's van de Rijksdienst mag zich wel
verheugen in een toenemende belangstelling van streekhistorici, heemkundigen,
architectuur- en kunsthistorici en bouwhistorisch onderzoekers. Hoe ontstond en
ontwikkelde zich deze collectie en wat kan er zoal in worden aangetroffen?

Monumentenzorg fotografeert
Vanaf het moment dat de monumentenzorg een vaste, ambtelijke basis kreeg, waren
degenen die zich ermee bezighielden, gebaat bij inventarisatie en vastlegging van
hetgeen zij in den lande aantroffen. In die beginperiode had men nog nauwelijks enig
inzicht in omvang, ouderdom, spreiding en belang van het Nederlandse gebouwde
erfgoed en het nog betrekkelijk jonge medium van de fotografie kon uitstekend
dienstdoen als hulpmiddel voor degenen die dit inzicht moesten gaan ontwikkelen.
Met behulp van foto's kon ook van gebouwen op afgelegen plaatsen snel een eerste
indruk worden verkregen.
Adolph Mulder, Rijksarchitect voor de Monumenten, was de eerste die voor dit
doel structureel gebruik maakte van de fotografie. Met foto's, die hij op zijn
dienstreizen zelf vervaardigde of door plaatselijke fotografen liet maken, vulde hij
zijn uit opmetingsschetsen en schriftelijke rapportages bestaande documentatie aan.
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Zo verkreeg het Bureau Mulder een mooie fotoverzameling, die thans in de
Fotocollectie van de RDMZ is opgenomen.
In 1903 werd de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een Inventaris
en eene Beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en
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2a Muurhuizen 109 te Amersfoort in het begin van deze eeuw. Foto C. Steenbergh (collectie RDMZ/
Steenbergh).

Kunst opgericht. Deze commissie ging voortvarend te werk.2. Er werden in den Haag
‘bureaulokalen’ gehuurd en er werd een begin gemaakt met de opbouw van een
archief, een bibliotheek en een ‘collectie van afbeeldingen der Nederlandsche
monumenten’. De afbeeldingencollectie zou bestaan uit prenten, tekeningen en foto's.
Omdat men deze laatste zelf zou gaan vervaardigen, moest onmiddellijk apparatuur
worden aangeschaft. De commissie ging hiervoor te rade bij ‘den zeer bekwamen
teekenaar-fotograaf, assistent aan het Hamburgsch Museum, den heer Wilhelm
Weimar’. Op zijn advies werd een uitrusting gekocht, die allereerst bestond uit ‘een
opzettelijk gebouwde camera van 18 × 24 cm met een stevigen, tot 2 m uitschuifbaren
drievoet’. Voor deze camera kocht men Protar-objectieven van Zeiss en zes dubbele
plaatramen, met inlegblad voor opnamen van 9 × 12 en l3 × 18cm. Voor het
verwisselen van de platen in de open lucht kwam er een verwisseldoos voor twaalf
platen. Omdat dit geheel niet eenvoudig op reis was mee te nemen, werd bovendien
aangeschaft ‘eene klapcamera, 13 × 18 cm’, eveneens met een drievoet en zes dubbele
plaatramen. Deze camera was uitgerust met een Collinear-objectief van Voigtländer.

2b Muurhuizen 109 te Amersfoort voor de restauratie. Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1949.
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Deze technische gegevens zijn hier zo uitgebreid uit het eerste jaarverslag van de
Rijkscommissie overgenomen, omdat de betreffende aanschaf van rijkswege van
fotografische apparatuur in 1903 de eerste was in een lange rij van aanschaffingen
die tot heden doorloopt. Tegenwoordig telt de Fotografische Afdeling van de dienst
een vijftal vaste krachten, die allen de beschikking hebben over een scala aan
fotografische apparatuur.
Vanaf 1903 werd dus voor en door de rijksoverheid regulier gefotografeerd ten
behoeve van de monumentenzorg. In 1918 werd deze taak, alsmede die van het
beheren van de Fotocollectie (én de andere verzamelingen) overgenomen door het
juist opgerichte Rijksbureau voor de Monumentenzorg, dat in de persoon van J.P.A.
Antonietti gedurende enkele decennia een uitstekende fotograaf in dienst had. Het
Rijksbureau werd in 1947 op zijn beurt weer vervangen door de RDMZ. Was de
aanwas van de Fotocollectie gedurende de eerste tijd jaarlijks enige honderden
opnamen, in later tijd loopt de productie flink op. Zo meldt het jaarverslag van de
RDMZ, dat vanaf 1974 verschijnt, lange tijd jaarlijks een groei met ongeveer 10.000
stuks!

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

311

2c Muurhuizen 109 te Amersfoort na de restauratie. Foto RDMZ, G.Th. Delemarre, 1959. Het na
voltooiing van een restauratie opnieuw en vanuit dezelfde hoek fotograferen was een veel voorkomende
praktijk bij de RDMZ. De beelden van ‘ervoor’ en ‘erna’ die zo ontstonden, waren niet alleen
documentair interessant, maar ook propagandistisch goed bruikbaar (de drie foto's van Muurhuizen
109 werden door de RDMZ als een setje prentbriefkaarten uitgegeven).

De ‘eigen’ fotografie
De Fotocollectie, die beheerd wordt door een aparte afdeling, het Foto- en
Tekeningenarchief, bestaat thans in hoofdzaak uit meer dan 300.000 ‘eigen’ opnamen.
Deze zijn dus aanwezig in de vorm van negatieven (tot omstreeks 1940 glasplaten)
én afdrukken. Daarnaast is in de loop der tijd een diacollectie opgebouwd. In de
Fotocollectie 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. Van de oude woonhuizen, boerderijen en andere
meer ‘gewone’ monumenten is veelal 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 en het cultuurlandschap is
in beeld gekomen. De Fotocollectie groeide in de afgelopen halve eeuw vooral gestaag
door de interne foto-opdrachten die de fotografen ontvingen van hun collega's van
andere afdelingen, met name de bouwkundigen en de architectuur- en bouwhistorici,
maar vanaf een zeker moment ook wel de juristen. Had men voor een goede uitvoering
van het eigen werk foto's van een bepaald monument nodig en waren die in de
collectie niet voorhanden, dan werd een foto-opdracht uitgeschreven. Het kwam ook
regelmatig voor dat de fotograaf eropuit werd gestuurd louter om een lacune in de
collectie op te vullen. Idealiter werden kort voor, tijdens én na een restauratie foto's
gemaakt, maar hiervan kwam het lang niet altijd.
G.Th. Delemarre, van 1949 tot 1966 als fotograaf bij de dienst werkzaam, herinnert
zich dat de jaarverslagen van de Rijkscommissie hem gegevens verschaften over op

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

handen zijnde of reeds in gang gezette restauraties. Hij ging dan zelf in de collectie
na, wat er van het betreffende monument al aan foto's aanwezig was en stelde mede
op grond daarvan zijn werkprogramma samen. Daarnaast was er bij fotoopdrachten
van collega's altijd een rechtstreeks contact tussen opdrachtgever en fotograaf. Hoe
hij een opdracht ter plaatse precies uitvoerde, werd meestal in hoge mate aan de
fotograaf overgelaten. Dit gold ook voor de beslissing hoeveel foto's hij zou maken,
vertelt Delemarre. Op dat punt werden de fotografen geen beperkingen opgelegd.
Aanvankelijk benutte Delemarre de winters vrijwel volledig voor het werk in de
donkere kamer, dit in verband met de korte winterdagen, die het niet mogelijk maakten
om na een vaak lange reis ter plaatse nog een redelijke periode goed licht te hebben.
Na enkele jaren kreeg hij er voor het dokawerk een collega bij, J. Rozema.
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, teneinde mede op basis
van een goed en recent fotografisch beeld de afweging omtrent al of niet plaatsen te
kunnen maken. Voor dit werk werd een extra fotograaf aangetrokken in de persoon
van G.J. Dukker. Gelet op de grote aantallen in beeld te brengen panden, was het
fotograferen voor de monumenteninventarisatie naar aanleiding van de wet een zaak
van snel produceren. Hierbij was er dus geen tijd om, zoals voor het overige
gebruikelijk was, uitgebreid rekening te houden met, en dus te wachten op het
optimale moment van belichting van bijvoorbeeld een gevel. Door de
inventarisatie-fotografie in
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3 De fotograaf in balans. Paul van Galen aan het werk in de Hervormde kerk van Rozendaal circa
1980. Foto's in collectie RDMZ

4 Kijkje in het fotocollectiegedeelte van het Foto- en Tekeningenarchief van de RDMZ. Foto RDMZ,
J. de Koning, 1995.

de jaren zestig werd aan de Fotocollectie, die tot dat moment vooral gevuld was met
foto's van de meer ‘bijzondere’ monumenten, een belangrijke dimensie toegevoegd:
die van het ‘gewone’ monument.
De Fotografische Afdeling, thans bemand door G.J. Dukker, P. van Galen, IJ.Th.
Heins, J.P. de Koning en A.J. van der Wal, heeft nog steeds veel werk door de interne
opdrachten vanuit de dienst. Daarnaast is er in het recente verleden in toenemende
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mate sprake van grote fotografie-projecten, meestal samenhangend met op stapel
staande publicaties en tegenwoordig ook met enige regelmaat in samenwerking met
een externe (mede-)opdrachtgever.

Foto's van elders
Naast het ‘eigen’ fotobestand zijn er in de Fotocollectie nog verschillende andere
bestanden te onderscheiden. Zo bezit de RDMZ een verzameling vroege,
negentiende-eeuwse afdrukken van zeer verschillend formaat, die lang niet allemaal
teruggaan op ‘eigen’ negatieven. Het besef van de waarde van deze vroege afdrukken
is binnen de dienst eerst recent doorgedrongen. Deze verzameling wacht nog op
adequate ordening en catalogisering. Verder is de Fotocollectie bij voortduring verrijkt
met foto's waarvan de dienst niet het negatief (en dus veelal ook niet het
publicatierecht) bezit. Dergelijke foto's, door de medewerkers van het Foto- en
Tekeningenarchief ‘krijgertjes’ gedoopt, kunnen bij ontbreken van ‘eigen’ opnamen
zodanig van belang zijn als informatiebron, dat zij toch in de Fotocollectie worden
opgenomen.
De Fotocollectie bevat ook enkele in hun geheel verworven, van elders afkomstige
collecties. Een voorbeeld is de collectie Temminck Groll: foto's van het
‘gemeenschappelijk erfgoed’ overzee.3. Een ander voorbeeld is de collectie Steenbergh.
In de periode 1910-1930 fotografeerde C. Steenbergh de schoonheid van ons land
voor het tijdschrift Buiten. De
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5 Gezicht op het 's-Gravenhekje te Amsterdam, met op de hoek van de Prins Hendrikkade het
pakhuizencomplex van de West-Indische Compagnie. Foto C. Steenbergh, circa 1920 (collectie RDMZ
/ Steenbergh).

RDMZ wist in de jaren vijftig de foto's van Steenbergh, een omvangrijke collectie
glasplaten, te verwerven. Helaas werd de collectie destijds ontdaan van foto's die
naar de opvattingen van die dagen voor de monumentenzorg geen belang hadden.
Deze foto's, veelal opnamen van het Nederlandse landschap, werden vernietigd. Over
bleven circa 2.500 glasplaten die tot de mooiste oudere opnamen in de Fotocollectie
behoren.
Een veel recenter acquisitie betreft de collectie van het Lichtbeeldeninstituut. Dit
instituut, een Amsterdamse instelling met een educatief doel, bloeide met name in
de periode tussen de beide wereldoorlogen. Behalve een collectie lichtbeelden,
bouwde het instituut ook een fotocollectie op, die later werd ondergebracht bij de
Rijksakademie van Beeldende Kunsten. Enkele jaren geleden werd deze fotocollectie
gesplitst: het gedeelte dat het roerend kunstbezit tot onderwerp heeft, ging naar het
Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, terwijl de overige foto's (van
monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, bouwwerken, bedrijvigheid)
bij de RDMZ werden ondergebracht. De dienst kreeg hiermee de beschikking over
circa 14.000 glasplaten uit het interbellum. De collectie, die thans in bewerking is,
vormt een welkome aanvulling, omdat de jongere bouwkunst en de eigentijdse
bedrijvigheid, die voor de ‘eigen’ monumentenzorg-fotografen destijds nog geen
onderwerp waren, er sterk in zijn vertegenwoordigd.

De Bibliotheek
Een bijdrage van Heleen Homma
Met de instelling van de ‘Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een
Inventaris en eene Beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis
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en Kunst’ in 1903 werd ook een bescheiden begin gemaakt met de opbouw van een
verzameling boeken, die als handbibliotheek voor de wetenschappelijke beschrijving
van de monumenten noodzakelijk werd geacht. De bibliothecarissen van de
Koninklijke Bibliotheek te Den Haag, de universi-
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teitsbibliotheken van Leiden, Utrecht en Groningen en die van de toenmalige
Polytechnische School te Delft werden betrokken bij de verzameling van dit
bronnenmateriaal. Zij schonken dubbelen uit hun collecties op het gebied van de
geschiedenis, aardrijkskunde, archeologie, topografie en kunst. Van enkele Duitse
zusterinstellingen kreeg het jonge bureau van de Rijkscommissie een aantal
‘Kunstdenkmäler’, monumentenbeschrijvingen die als voorbeeld dienden voor de
Nederlandse inventarisatieaanpak. Het enige particulier geschonken werkje uit het
beginjaar, De toren van Ransdorp van G. van Zeggelaar, bevindt zich nog steeds in
de collectie.

Het begin: een boekerij
De boekerij - een bibliotheek is een te groot woord voor wat er in die beginperiode
tot stand kwam - was een onderdeel van de afdeling Verzamelingen, waartoe ook de
foto's en de bouwtekeningen behoorden, die eigenlijk veel interessanter gevonden
werden, getuige de aandacht die er in de eerste jaarverslagen van de Rijkscommissie
aan de aanwas van de afbeeldingen werd besteed. Maar er viel veel te inventariseren:
de voortvarendheid waarmee de beschrijvers te werk gingen, is ook af te lezen aan
de groei van de boekencollectie. Al in het derde jaarverslag verscheen de eerste
systematische Catalogus der boekerij, samengesteld door Jan Kalf, die als secretaris
van de Rijkscommissie fungeerde. De catalogus telde 447 titels.
Trouw werden vervolgens in vrijwel elk jaarverslag aanvullingslijsten van de
aangekochte en geschonken boekwerken gepubliceerd. De zich steeds uitbreidende
bibliotheek werd in 1912-1913 door een assistente van de Openbare Leeszaal van
Den Haag opnieuw geordend, en in de jaren 1914 en 1915 stelde de adjunct-secretaris
van de Rijkscommissie, dr. Eduard Johannes Haslinghuis, een nieuwe catalogus
samen. Deze was gebaseerd op een buitengewoon uitvoerige en tamelijk ingewikkelde
systematiek, die ook gebruikt werd voor het Repertorium van tijdschriftartikelen
betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, een van 1908
tot 1923 verschenen bibliografie van tijdschriftartikelen op het terrein van de
Nederlandse kunst. De gedrukte catalogus bevatte bijna 1.500 titels.

Juffrouw Kossmann
Een vaste bibliothecaris ontbrak tijdens de eerste twee decennia van de
Rijkscommissie. Pas in 1921 - de Rijkscommissie is dan inmiddels opgegaan in het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg - wordt er een ambtenaar voor de ordening
en catalogisering van de verzamelingen benoemd, in de persoon van Margaretha
Kossmann, ‘juffrouw Kossmann’, zoals zij in de veertig jaar die ze bij de dienst zou
werken, werd genoemd. Een bindende kracht, deze bijzonder erudiete en stimulerende
vrouw, die ondanks haar doofheid een geweldige steun was voor de beschrijvers en
een sleutelrol vervulde in de door vele gebruikers geroemde reputatie van de
verzamelingen van de Rijksdienst. In het jaar van haar aanstelling meldt directeur
Jan Kalf dat het werk van juffrouw Kossmann niet met ‘klerkwerk’ gelijk te stellen
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is, maar dat het als wetenschappelijke arbeid betiteld zou moeten worden. Maar pas
een jaar voor haar afscheid, in 1961, besloot de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen haar de persoonlijke titel van wetenschappelijk ambtenaar toe te
kennen.
Lange tijd, van vlak voor de Eerste Wereldoorlog tot in de jaren dertig, schommelde
het jaarlijkse budget van de bibliotheek rond f 700 met als uitschieter het jaar 1923,
toen de bibliotheek f 1169,74 aan boeken en tijdschriften uitgaf. Een jaar later dook
voor het eerst een moderne term uit het vakjargon van de bibliotheekwereld op als
karakterisering van de monumentenzorgboekerij, namelijk reference-boekverzameling:
een handbibliotheek met veel naslagwerken, in dit geval met als zwaartepunt de
topografische literatuur over Nederland. Dit statement kwam niet uit de lucht vallen:
aangekondigde bezuinigingen bij bibliotheken van rijksinstellingen, onzekerheid bij
het ministerie van OKW over het economisch beheer en zelfs twijfel aan het
bestaansrecht van enkele van deze vakbibliotheken, betekenden ook voor de
bibliotheek van het Rijksbureau een grondig onderzoek naar de omvang, de financiën,
de catalogisering en het beheer van de bibliotheek.1. In zijn reactie aan de minister
meldde directeur Jan Kalf dat het aantal aanwezige boekwerken op 2.600 geschat
werd en dat de bibliotheek 35 tijdschriftabonnementen had.
Juffrouw Kossmann voegde er een rapport bij over alle onderdelen van de
verzamelingen.
Tot 1933 voerde dr. Haslinghuis, gesteund door juffrouw Kossmann, de leiding over
de bibliotheek.
Daarna bemoeiden verschillende wetenschappelijke ambtenaren zich met de
ordening en het aanschafbeleid van de bibliotheek, die in de directeurskamer twee
wanden bekleedde en verder op diverse wetenschappelijke werkkamers verspreid
stond. Een aparte ruimte, laat staan ambtelijke hulp voor juffrouw Kossmann om
ook publiek van de collectie gebruik te kunnen laten maken, was er niet.
Langzamerhand begon de zaak vast te lopen, zeker toen juffrouw Kossmann in 1942
allerlei hoogst noodzakelijke projecten startte zoals een systematische catalogus
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6 Juffrouw Kossmann aan haar bureau; links mej. drs Herma M. van den Berg. Foto circa 1960
(collectie RDMZ).

en een herordening van de boeken in een speciaal voor de bibliotheek bestemde
ruimte. Maar het gebrek aan arbeidskrachten deed zich steeds meer gelden. Hoewel
er veel moeite werd gedaan om de nood te lenigen, gooiden de oorlogsjaren roet in
het eten: de in Wassenaar wonende bibliotheekassistente Ottilie Post van der Burg
kon door het voortdurende luchtalarm niet naar het bureau aan de Haagse Hofsingel
komen. Alleen bij slecht weer was haar komst ‘op de velgen van haar fiets’ mogelijk.
De aangezochte hulpkrachten, neven van juffrouw Kossmann, de latere historicus
Ernst Heinrich Kossmann en de latere schrijver Alfred Kossmann, werden nog voor
zij enige assistentie konden verlenen in 1943 door de Duitsers weggevoerd. Ernst
Kossmann kon zich na de oorlog van juni 1945 tot september van dat jaar nog even
verdienstelijk maken op het Rijksbureau, maar toen brak er voor de bibliotheek door
de reorganisatie van het Rijksbureau en de overgang naar de Rijksdienst een nieuwe
periode aan.

De traditionele bibliotheek
Als in februari 1947 de Rijksdienst voor de Monumentenzorg van start gaat, moet
ook de van het Rijksbureau overgenomen boekerij gereorganiseerd worden. Een
mooie aanleiding om dit ‘stuk gereedschap van de afdeling Beschrijving’2. op een
professionele leest te schoeien. Allereerst wordt de bibliotheek losgekoppeld van de
afdeling Verzamelingen. Juffrouw Kossmann gaat zich volledig richten op de
literatuurdocumentatie3. ten behoeve van de beschrijvers en voor de ordening van de
bibliotheek wordt advies ingewonnen bij de bibliothecaris van de Koninklijke
Bibliotheek, die al eerder een verklaring heeft afgegeven over de absolute noodzaak
van de gewenste reorganisatie. Dr. L. Brummel schat de hieraan verbonden
werkzaamheden op twee arbeidsjaren en belooft de voortgang nauwlettend te volgen.4.
Een van de eerste activiteiten die de nieuw benoemde bibliotheekkracht, Alida
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Taconis, ontplooit, is de aanschaf van een nieuw stamboek, het moederboek van de
bibliotheekadministratie, waarin alle boeken, de al vanaf 1903 aanwezige en de
nieuwe, op nummer, datum, prijs en leverancier worden geregistreerd. Op 10 april
1948 wordt het eerste officiële stamboeknummer genoteerd, toegekend aan het boekje
van Aug.C.J. Commissaris, St. Catharinadal,

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

316
schets ener geschiedenis van het oudste klooster in Nederland. Daarmee worden de
toon en de ‘grijsheid’ van de collectie voortgezet: Nederlandse topografie vanuit een
architectuurhistorische blik, via een ‘niet in den handel’ zijnde publicatie, een
voorbeeld van wat in het vakjargon ‘grijze literatuur’ wordt genoemd. Overigens
zullen pas in 1953 de ruim 6.000 oude titels ingeschreven zijn.
Eveneens in april 1948 verschijnt een Reglement voor de Bibliotheek van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, waarin in elf artikelen de plaats van de
bibliotheek binnen de organisatie, de taak van de bibliotheekambtenaar, het lenen
en raadplegen van boeken en tijdschriften en de wijze van aanschaffen beschreven
worden. Hoewel het reglement duidelijke taal spreekt over de in bruikleen meegegeven
werken, waarvoor diverse reçu's getekend moeten worden, blijken er vele boeken
op onverklaarbare wijze uit de collectie te verdwijnen. Een lijst van zoekgeraakte
werken van augustus 1948 somt maar liefst 177 titels op. Eind november 1952 krijgen
alle ambtenaren van de dienst een brief van directeur P.J. van de Velde met het
dringend verzoek zich aan het bibliotheekreglement te houden, met name aan het
verbod op het zonder meer meenemen van boeken naar de eigen kamer of elders en
aan het overschrijden van de veertien dagen leentermijn.
In oktober 1948 verschijnt het eerste Bericht van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, waarin Sietske Schuuring, opvolgster van Alida Taconis, niet
alleen de aanwinsten van september 1948 vermeldt, maar ook nauwkeurig verhaalt
welke publicaties de Rijksdienst zal verzamelen:
1. Publicaties op het gebied van de Nederlandse plaatsbeschrijving;
2. Boeken en tijdschriften op het gebied van de Nederlandse bouwkunst en die uit
de aan Nederland grenzende gebieden voorzover deze van invloed is op of in
betrekking staat tot de Nederlandse architectuur;
3. Handboeken, bibliographieën, encyclopedieën, woordenboeken en atlassen
betrekking hebbende op de algemene kunstgeschiedenis, plaatsbeschrijving en
bouwkunst;
4. Werken op het gebied van monumentenzorg in Nederland zowel als in het
buitenland.

Administratieve rompslompluitjes
De reorganisatie van de bibliotheek bleek een veel grotere klus dan Brummel in 1948
had verwacht. Na twee jaar hard werken, werden in het verslag van de werkzaamheden
van maart 1948 tot maart 1950 wel veel activiteiten opgesomd, maar het eind van
het project was nog lang niet in zicht. De voortgang van de catalogisering werd sterk
vertraagd door de ontdekking van talloze lacunes in de collectie, waar eerst iets aan
gedaan moest worden. Bovendien kon, nu elk boek opnieuw werd bekeken,
geconstateerd worden dat de boekerij behoorlijk wat gedateerde werken bevatte. Dat
was met name het geval bij de rubriek ‘bouwkunde’, waar het verouderingscriterium
nooit gehanteerd werd: alles werd bewaard, nieuwe drukken werden niet aangeschaft,
elke dynamiek ontbrak. Voor de bouwkundige hand- en leerboeken gold dit uiteraard
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niet, daarvan stond het historisch belang vast. Bovendien waren door de hele collectie
heen de meeste series en andere meerdelige werken incompleet; zo ontbraken op het
gebied van de Belgische monumentenzorg de belangrijkste publicaties. Uiteindelijk
namen de sanering, de completering en de catalogisering van het boekenbezit ruim
vijf jaar in beslag. Om ook een goed overzicht te kunnen bieden van het
monumentenbezit van de zuiderburen, maakte Sietske Schuuring in juni 1953 een
dienstreis van een week naar Brussel en Leuven, een belangrijk initiatief, waarmee
aangetoond werd dat de Rijksdienst grote waarde hechtte aan een volledige collectie.
Eind 1953 kon er eindelijk aandacht worden besteed aan een nieuwe,
wetenschappelijk verantwoorde systematische indeling. Op dat moment beschikte
de bibliotheek over een collectie van ruim 7.300 titels. Jaarlijks kwamen daar via
aankoop, schenking en ruil gemiddeld 400 bij, een gestage groei die zich tot het
midden van de jaren zestig voortzette. Als richtlijn voor de nieuwe systematiek, die
ook als ordeningsprincipe van de boeken op de plank gebruikt zou worden, werd de
systematische catalogus van de Openbare Leeszaal van Den Haag opgevraagd.
Volgens dit ‘Haagsche Schema’ werd een eigen systematiek ontworpen, waarmee
aan elk boek een onderwerpscode kon worden toegekend.
Willy Laban, opvolgster van Sietske Schuuring, voltooide dit ingewikkelde karwei
en bij haar vertrek in 1961 had de collectie de magische grens van 10.000 boeken
overschreden. In datzelfde jaar nam ook juffrouw Kossmann, die voortdurend op de
achtergrond aanwezig was gebleven en bij afwezigheid van de bibliothecaresse het
werk had waargenomen, afscheid van de Rijksdienst. In haar afscheidswoord
vergeleek zij ‘die Monumentenzorgers’ met ‘een bepaald soort ras, een soort gilde
van vaklui, kunstenaars, kunstzinnigen en geleerden, waar de groep van
administratieve rompslompluitjes zich elastisch bij aanpaste’.5. Was de Rijksdienst
in de woorden van juffrouw Kossmann nooit een ‘kantoor’, maar een ‘bureau’, voor
de bibliotheek werd in de jaren zestig, met name tijdens het bewind van Bep
Hoeffnagel (1963-1966) door de vaste clan van gebruikers, een
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7 De bibliotheek op de zolder van Broederplein 41 in Zeist. Foto RDMZ, J. de Koning, 1995.

veel minder brave benaming bedacht: La Maison Tellier, een rendez-vous-huis vol
onstuimigheid uit de gelijknamige verhalenbundel (1881) van de Franse schrijver
Guy de Maupassant.6. De bibliotheek was in dit nog kantineloze tijdperk inderdaad
een, zij het onschuldige, ontmoetingsplaats van beschrijvers en andere bezoekers.
Midden jaren zestig, de bibliotheek was in 1964 inmiddels verhuisd naar het
Voorburgse Balen van Andelplein, was de omvang van de collectie gegroeid tot ruim
13.000 banden. Voor de aanschaf van nieuwe boeken was er een jaarlijks budget van
ruim f 6.000,- beschikbaar dat weliswaar door de bibliothecaresse beheerd werd,
maar waarvan vrijwel niets kon worden besteed zonder toestemming van de
bibliotheekcommissie. Deze commissie bestond, behalve uit de bibliothecaresse, uit
vijf leden: het hoofd en drie kunsthistorici van de afdeling Beschrijving en de directeur
van de afdeling Restauratie. De eindbeslissing werd genomen door de hoofddirecteur.
De omslachtige aanschafprocedure werd na de komst van Els Verwey in 1967
stilaan gewijzigd om tenslotte volledig onder haar verantwoordelijkheid te vallen.
De bibliotheekcommissie verdween daarmee van het toneel.

Een sfeer van rust en stilte
Els Verwey, die door de beschrijvers Ozinga, Van den Berg en Van Swigchem naar
Voorburg was ‘gehaald’, onder haar uitdrukkelijke voorwaarde dat er een goede
catalogus was, kwam uit de universitaire bibliotheekwereld, was gewend aan veel
drukte van studenten en docenten en vond het Voorburgse bibliotheekleven
aanvankelijk erg saai.7. Met haar kwamen Utrechtse studenten naar de bibliotheek,
zeker nadat de Rijksdienst in 1973 naar Zeist verhuisde. Zowel de kwantiteit als de
kwaliteit van de boekerij, die zeer tegen de zin van Els Verwey op de zolder van het
pand aan het Broederplein was gehuisvest, werd tijdens haar twintigjarig
bibliotheekwerk bij de Rijksdienst sterk vergroot: al direct schoot de jaarlijkse groei
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omhoog, van gemiddeld 400 naar 1.000 titels. Hetzelfde gold voor het budget: was
het in 1967 nog geen f 7.000, in 1971 werd een bedrag van f 30.000 toegewezen.
Belangrijk werk als het documenteren van tijdschriften, het toekennen van trefwoorden
en het opzetten van een trefwoordencatalogus, waaronder de catalogus op namen
van
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huizen en kastelen, maakte de collectie een Fundgrube voor onderzoek en studie.
Onder het bewind van Els Verwey kreeg de bibliotheek een unieke status als dé
collectie op het gebied van de Nederlandse topografie en bouwkunst.
Een grote tegenslag trof de bibliotheek in 1975 toen een aantal kostbare oude
drukken uit de open opgestelde collectie ontvreemd werd. Vanaf dat moment werden
de werken van vóór 1850 in aparte gesloten kasten bewaard. Het arbeidsintensieve
werk kon in die tijd allang niet meer door een persoon worden geklaard: er kwam
assistentie.8.
De verbreding en verdieping van de monumentenzorg in de jaren zeventig,
uitmondend in de Nota over de Monumentenzorg9. van mei 1984, viel samen met de
komst van jonge technisch, kunsthistorisch en historisch-geografisch geschoolde
wetenschappers en het vertrek van de oude garde. Nieuwe onderwerpen verschenen
in de collectie: er kwam meer aandacht voor historische geografie, voor stad en
landschap, voor stadsvernieuwing, voor jongere bouwkunst en industriële
monumenten, voor hergebruik, voor de gevolgen van zure regen, voor nieuwe
restauratie- en instandhoudingstechnieken. Acquisitie op een aantal van deze terreinen
was niet eenvoudig en het aanbod van literatuur nam alleen maar toe. Nieuwe
ontwikkelingen in het bibliotheekvak, zoals automatisering en coördinatie van
collectionering, gingen voorlopig nog aan de bibliotheek voorbij: de bibliotheek
bleef een behoudende en eigen koers varen. De traditionele werkwijze (van elk boek
of tijdschriftartikel werden minimaal vier kaartjes getypt) bleef gehandhaafd en er
werd moeite gedaan om de goede, ouderwetse sfeer van rust en stilte in de bibliotheek
te bewaren. Hoe charmant dit ook was, met het verschijnen van computers op de
werkkamers van de medewerkers van de dienst kon de bibliotheek het zich eind jaren
tachtig niet meer permitteren om achter te blijven. Een nieuwe fase brak aan.

Op weg naar het kenniscentrum
Met het vertrek van Els Verwey in 1987 en de komst van Herman Ram in 1988 begon
de discussie over de automatisering van de bibliotheek. Twee jaar later was het zover:
er kwamen computers en begin 1990 werd een bibliotheekprogramma voor de
administratie en de catalogus geïnstalleerd. Vanaf dat moment werden de nieuwe
titels in de computer ingevoerd en moesten ruim 50.000 oude kaartjes geconverteerd
worden naar het nieuwe systeem.10. De kaartenbakken bleven nog gehandhaafd, maar
werden niet meer aangevuld en verdwenen successievelijk naar de vliering. Oude
problemen herhaalden zich: het indelingssysteem voldeed niet meer, er heerste
personeelskrapte en de kastplanken stonden propvol. Herordening en verfijning van
een aantal rubrieken, met name van de grote vergaarbak van de ‘bouwtechniek’, was
noodzakelijk om nieuwe onderwerpen een plaats te kunnen geven in het weinig
flexibele systeem. Bovendien bleek het geautomatiseerde bibliotheekprogramma al
spoedig de grenzen van zijn mogelijkheden bereikt te hebben.
Met het vertrek van Herman Ram en assistente Ans Derksen in 1992 was de
personeelssituatie uiterst penibel geworden, terwijl er tegelijkertijd ambitieuze plannen
waren. Het grootste probleem, de huisvesting van de zich steeds maar uitbreidende
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collectie, werd met het plaatsen van nieuwe kasten wel enigszins verlicht, maar niet
echt opgelost.
Met de reorganisatie van 1993 werden plaatsbepaling en rol van de Rijksdienst,
zoals omschreven in de nota Cultuurhistorische kwaliteit in de ruimtelijke ordening
uit 1991, vertaald in een nieuwe organisatiestructuur en nieuwe functies. Het begrip
‘kenniscentrum’ deed zijn intrede en termen als ‘planologische monumentenzorg’,
‘cultuurhistorisch kwaliteitsbeheer’, ‘historische analyse en waardebepaling’ en
‘cultuurhistorische verkenning’ vonden ingang om de taak van de Rijksdienst in de
jaren negentig te schetsen. Ook voor de bibliotheek, als onderdeel van de nieuwe
afdeling informatie, betekende dit een heroriëntatie op haar taken en functie binnen
het monumentenzorgbedrijf. Was de bibliotheek tot in de jaren zeventig vooral
bedoeld voor de beschrijvers en in de afgelopen jaren zoekend naar nieuwe inspiratie
en andere gebruikers, in de nabije toekomst zal de bibliotheek voor iedereen
‘informatie op maat’ moeten leveren. En die informatie zal niet alleen geput worden
uit de vele kennisbestanden en collecties die zich binnen de muren van het gebouw
aan het Broederplein bevinden, maar ook uit allerlei externe bronnen in binnen- en
buitenland.

De Collectie Bouwfragmenten
Een bijdrage van Gerard van Wezel
Te midden van de collecties van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg neemt de
verzameling bouwfragmenten een bijzondere plaats in. In 1995 werd in het Jaarboek
Monumentenzorg ingegaan op de problematiek van dit door omstandigheden roerend
geworden materiaal. Daarbij werd aandacht besteed aan de geschiedenis van het
verzamelen van bouwfragmenten, het weer uiteenvallen van collecties, de wettelijke
mogelijkheid tot bescherming van het
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materiaal en de naleving daarvan.1. Hier wordt een korte uiteenzetting gegeven over
de geschiedenis van de eigen bouwfragmentencollectie van de Rijksdienst en over
het huidige beleid op dit gebied.
In maart 1997 vroeg het Gelders Historisch Bouwfragmenten Depot te Valburg
om te komen kijken naar een in zijn depot herontdekte hoeveelheid natuurstenen
bouwfragmenten. Het zou om middeleeuwse, deels figuratieve bouwsculptuur gaan,
waaronder consoles, kapitelen of delen daarvan. Hoewel de fragmenten waren
genummerd, was de herkomst niet meer bekend. Al snel rees het vermoeden dat het
hier ging om fragmenten van de St.-Martinuskerk in Kerkdriel, die in 1952 was
gesloopt. Tot dat moment werd ervan uitgegaan dat honderdtien van die (en naar
werd aangenomen alleen architectonische bouw-)fragmenten om onbekende reden
in de periode 1958-1978 waren vernietigd. Het was alleen bekend dat veertig andere
fragmenten, verdeeld over diverse musea, waren behouden.
Toen in 1951 de sloopvergunning werd verleend voor de St.-Martinuskerk,
gebeurde dat op voorwaarde dat de afkomende materialen verkocht zouden worden
ten behoeve van door de Rijksdienst te bepalen restauraties.2. Ten aanzien van de
kapitelen en kraagstenen - met onder meer kwalitatief hoogstaand figuraal
beeldhouwwerk uit het derde kwart van de vijftiende eeuw - waarvan behoud eveneens
onder de sloop voorwaarden viel, bepaalde de kerkvoogdij dat deze ‘om-niet ter
beschikking van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg [zouden] worden gesteld,
onder voorwaarde, dat deze stenen een waardige bestemming zullen verkrijgen’.3.
Totaal ging het om ongeveer honderdvijftig fragmenten, waarbij de afzonderlijke
onderdelen van bijvoorbeeld één kapiteel werden meegeteld. De verdere lotgevallen
van deze ‘collectie’ fragmenten zijn, kort samengevat, als volgt: het Bureau van de
Inspecteur voor Roerende Monumenten raakte bij de zaak betrokken en de fragmenten
begonnen aan een tocht langs de verschillende musea. Alhoewel aanvankelijk van
verschillende zijden werd gepleit om de fragmenten als één collectie bij elkaar te
houden, bleken uiteindelijk de hoeveelheid en met name de kapitelen te groot om in
een museum ondergebracht te worden. Al snel bleek het vermoeden juist te zijn dat
de in Valburg aangetroffen bouwfragmenten afkomstig waren van de
St.-Martinuskerk. Ze waren door de Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen
in 1977 officieel uit de collectie afgevoerd. Reden voor het afvoeren was de staat
waarin de bouwfragmenten verkeerden. Ze werden niet meer van museaal belang
geacht en overgedragen aan De Gelderse Kastelen Stichting om ergens in een muur,
in de buitenlucht ingemetseld te worden. Zover is het echter niet gekomen.

8 Tufstenen console uit het derde kwart van de vijftiende eeuw, afkomstig van de in 1952 gesloopte
St.-Martinuskerk te Kerkdriel. Foto RDMZ, P. van Galen, 1997. De console werd, met een aantal
andere fragmenten, in 1997 geschonken door het Gelders Historisch Bouwfragmenten Depot, Gelders
Oudheidkundig Contact, Zutphen.
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Gelukkig raakten in afwachting daarvan de fragmenten vergeten in het Gelders
Historisch Bouwfragmenten Depot, een depot voor tweedehands historische
bouwmaterialen en -fragmenten. Onlangs konden de fragmenten aan de vergetelheid
worden ontrukt door ze op te nemen in de Collectie Bouwfragmenten van de
Rijksdienst. Maar wat is die collectie eigenlijk?

Historische bouwmaterialen
‘De oorsprong van deze collectie ligt in het duister,’ schreef G. Berends in 1989 in
zijn beknopte overzicht De Collectie bouwfragmenten bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.4. Als hoofd van de onderafdeling Bouwhistorisch Onderzoek van
de Rijksdienst voerde Berends van 1973 tot 1988 het beheer over het grootste deel
van de collectie. Met zijn uitspraak doelde hij met name op de verzameling historische
bouwmaterialen, het oudste onderdeel van de collectie. Aangezien men in het begin
van het verzamelen slechts zelden het jaar van aanwinst vermeldde, is het niet bekend
wanneer in die periode voorwerpen werden verworven. ‘Eén van de eerste stukken,’
aldus Berends, ‘kan het leifragment uit de oostmuur van de oude kerktoren van
Ermelo zijn geweest, dat in 1952 werd “meegebracht door den directeur”.’ Bedoeld
is E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, de directeur van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg, dat vanaf 1947 binnen de Rijksdienst nog tien jaar onder die naam
bleef voortbestaan en dat verantwoordelijk was voor de restauraties.5.
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9 Conservering van de bouwfragmenten van het paleis van Hendrik III van Nassau te Breda in het
voormalig atelier van de RDMZ op de vliegbasis Ypenburg. Foto RDMZ, 1987. De bouwfragmenten
werden in 1986 geschonken door het ministerie van Defensie.

In 1950 schreef Van Nispen aan het bisdom Roermond: ‘De door mij medegenomen
bouwfragmenten van verwoeste en beschadigde monumentale kerken in Limburg,
beperken zich in hoofdzaak tot typische bouwmaterialen, als baksteen, breuksteen,
ijzeroersteen, mergel, enz. alleen voorwerpen die m.i. uit museaal oogpunt van geen
belang zijn doch [in] de collectie oude en bijzondere bouwmaterialen, welke ik
[onderstreping vW] uit het gehele land heb verzameld, van waarde zijn.’6. Van Nispen
reageerde hiermee op een verzoek van het bisdom aan de Rijksdienst om teruggave
van bouwfragmenten, waarvan men - naar zijn idee dus ten onrechte - veronderstelde
dat ze geschikt zouden zijn voor het toen in oprichting zijnde Bisschoppelijk Museum
te Maastricht, het latere Bonnefantenmuseum. Wel was er, op het terrein van de kerk
te Haelen, een fragment van een doopvont gevonden en meegenomen, maar dat
bevond zich al in het Bonnefantenmuseum, aldus Van Nispen, die voor belangrijke
vondsten verder naar P. Glazema van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek (ROB) verwees.7.
Volgens Van Nispen zelf zou hij dus de grondlegger van de verzameling historische
bouwmaterialen zijn geweest. Het ontstaan ervan ligt vermoedelijk echter nog vroeger
en wel in de jaren dertig. In die periode immers groeide bij het in 1918 opgerichte
Rijksbureau voor de Monumentenzorg de belangstelling voor de verschillende
aspecten van de geschiedenis van het bouwvak, zoals blijkt uit publicaties over
bijvoorbeeld gebakken materialen of de ontwikkeling van het formaat van baksteen.8.
Tot aan de verhuizing naar Zeist, in 1973, werd de verzameling historische
bouwmaterialen door verschillende medewerkers beheerd op hun eigen kamer,
afhankelijk van ieders affiniteit of onderzoek. Zo was in Voorburg hout te vinden
op de kamer van H. Janse, baksteen op die van Th. van Straalen en natuursteen bij
A. Slinger. Bij P.J. Schaap lagen de tegels, plavuizen, het glas en het glas-in-lood
en bij J.P. Staal de dakbedekkingsmaterialen.9. De (her)inventarisatie van de collectie
door Berends uit 1973 geeft een indruk van de categorieën waarin toen werd gedacht:
‘Hout, Baksteen (en niet-gebakken bouwsteen), Natuursteen, Afgietsels, Tegels,
Keramiek, Dakbedekking, Metaal, Wandbekleding, Beschildering, Glas, Stuc, Mortels,
Molenonderdelen, Gereedschap en Hulpwerktuigen, Meet- en Tekengereedschap,

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

Diversen’.10. Volgens deze indeling werd in Zeist permanent een deel van de collectie
in een achttal vitrines geëxposeerd.11.

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

321

Bouwfragmenten
Ook bouwfragmenten moeten al vroeg door medewerkers van het Rijksbureau zijn
verzameld. Aanvankelijk zal dit min of meer ad hoc zijn gebeurd, dat wil zeggen bij
gelegenheid van een restauratie of een onderzoek. Mogelijk ontstond een gerichter
beleid in de jaren twintig, om het wegvallen of verminderen van de aandacht voor
bouwfragmenten van met name de zijde van het Rijksmuseum en de
kunstnijverheidsmusea te compenseren.
Het was eveneens Van Nispen die in 1948 aan het bestuur van het Amsterdamse
Burgerweeshuis vroeg om een door een medewerker van de Rijksdienst in zijn
werkplaats gesignaleerd kruisvenster ‘voor onze verzameling oude bouwfragmenten
beschikbaar te stellen’.12.
Dat in ieder geval in 1955 de Rijksdienst het verzamelen van bouwfragmenten al
tot het eigen beleid rekende, kan worden opgemaakt uit een brief van de
hoofddirecteur van de Rijksdienst, P.J. van de Velde, aan F.H. Eschauzier
‘hoogleraar-beheer van het Gebouw voor decoratieve kunst van de Technische
Hogeschool’ te Delft. Van de Velde verzoekt daarin ter aanvulling van de
‘verzameling bouwmaterialen etc.’ van de Rijksdienst de overdracht van een ‘aantal
voorbeelden van oud handwerk’, die door een reorganisatie van het ‘Gebouw voor
decoratieve kunst’ van de Hogeschool overcompleet waren geworden. ‘Voorzover
de voorwerpen van te grote omvang zijn,’ aldus Van de Velde, ‘zou gezocht kunnen
worden naar de mogelijkheid van een plaatsing ervan in een te restaureren
monument.’13. De Hogeschool had de zaken waar Van de Velde op doelde echter al
overgedragen aan de Dienst voor 's Rijks Verspreide Kunstvoorwerpen, die ze had
opgeslagen in het Rijksmuseum Gevangenpoort in Den Haag.
De Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten, D.F. Lunsingh Scheurleer, stuurde
de Rijksdienst enkele maanden later een lijst van zestiende-, zeventiende- en
achttiende-eeuwse ‘architectuur-fragmenten’ waaruit een keuze gemaakt kon worden
(onder meer een aantal binnen- en buitendeuren, luiken, schotwerk, sleutelstukken
met gebeeldhouwde koppen, een schouw en enkele glas-in-loodramen). Van opname
in de collectie van de Rijksdienst kon echter geen sprake zijn. De bouwfragmenten
konden wel in

10 Middenstuk van een Jugendstil stucplafond uit circa 1910, afkomstig uit het pand Havenpark 9 te
Zierikzee. Foto RDMZ. Diverse gedecoreerde onderdelen van dit plafond werden geschonken door
de eigenaar van het pand.
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11 Restant van de toegangspoort van het voormalige ‘Huis Daesdonck’ uit omstreeks 1680 te Calder
(gemeente Breda). Foto RDMZ, P. van Galen, 1995. Deze boog is een van de bouwfragmenten die
‘spijkervast’ werden bevestigd aan een voormalige pachthoeve van het landgoed (Galderseweg 115)
en die als zodanig zijn beschermd.
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bruikleen worden afgestaan om te worden toegepast aan gebouwen die eigendom
waren van het Rijk, een provincie of gemeente. Enkele kleinere onderdelen, onder
meer de genoemde sleutelstukken, bevinden zich nu nog in het bezit van het Instituut
Collectie Nederland, de rest zal inderdaad elders zijn toegepast.14.
In 1962 werd ook door het Haags Gemeentemuseum een grote hoeveelheid deuren,
schoorsteenmantels en balusters voor hergebruik bij restauraties overgedragen aan
de Rijksdienst. Deze bouwfragmenten waren waarschijnlijk alle afkomstig uit de
collectie van het in 1932 opgeheven Haagsche Museum van Kunstnijverheid, een
onderdeel van de Academie van Beeldende Kunsten, die in 1960 definitief werd
afgestoten.15. Een verzameling balusters in de collectie van de Rijksdienst zal uit deze
overdracht afkomstig zijn, maar niet bekend is waar de overige zaken naartoe zijn
gegaan.

Doel en beleid
De zorg voor bouwfragmenten heeft lange tijd te wensen overgelaten. Na omstreeks
1920 was de belangstelling voor bouwfragmenten van de zijde van het Rijksmuseum
weggevallen, werden verschillende kunstnijverheidsmusea opgeheven en was de
restauratieprakrijk zodanig dat er na het kopiëren geen aandacht meer was voor het
origineel. In de jaren tachtig gingen verschillende musea bouwfragmenten afstoten
en werden gemeentelijke depots wegens bezuinigingen opgeheven. Aangezien
bouwfragmenten veelal niet als kunstvoorwerpen worden gezien en evenmin als
archeologische vondsten worden beschouwd, is er nu des te meer reden voor de
Rijksdienst om te zorgen voor hun behoud.
Al in 1980 werd een grote hoeveelheid bij een opgraving gevonden
bouwfragmenten van het voormalige Slot op de Hoef te Egmond in de collectie
opgenomen. De opname in de collectie van een groot aantal natuurstenen fragmenten
van vroeg-renaissance bouwbeeldhouwwerk en architectuuronderdelen van het paleis
van Hendrik III te Breda, in 1988, markeerde een overgang in het beleid dat ten
aanzien van bouwfragmenten tot op dat moment door de Rijksdienst was gevoerd:
wel aandacht, maar geen zorg. In 1962 waren de Bredase fragmenten op aandrang
van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg door het ministerie van Onderwijs
Kunsten en Wetenschappen aangekocht en daarmee veiliggesteld. Deze fragmenten,
die bij de bouw in 1828 verwerkt waren in de fundering, waren bij de sloop van de
manege van de Koninklijke Militaire Academie in 1962 vrijgekomen. Het is jammer
dat na onderzoek en documentatie de Dienst voor 's Rijks Verspreide
Kunstvoorwerpen (de latere Rijksdienst Beeldende Kunst, nu opgenomen in het
Instituut Collectie Nederland) vervolgens niet werd belast met de conservering en
het beheer.16. Waarschijnlijk had dit te maken met de geschonden staat waarin veel
van de bouwfragmenten verkeerden, waardoor zij, net als sommige fragmenten van
Kerkdriel, niet direct voor expositie in een kunstmuseum geschikt zijn. De
bouwfragmenten waren echter onmisbaar om op papier tot een reconstructie te kunnen
komen van het paleis. Omdat de fragmenten in hun bestaan werden bedreigd, was
de Rijksdienst nu wel genoodzaakt ze in de collectie op te nemen.
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De Collectie Bouwfragmenten is een wetenschappelijke studieverzameling, waarvan
de omstreeks drieduizend objecten niet voor hergebruik zijn bedoeld. Het doel van
de studieverzameling is om aan de hand van - veelal zeldzaam geworden bouwfragmenten (spolia, constructieonderdelen etcetera) en bouwmaterialen kennis
en inzicht te geven in alle aspecten van de geschiedenis van het bouwen tot het
midden van de twintigste eeuw en van de geschiedenis van de restauratiepraktijk.
Daartoe wordt ook gerekend origineel bouwbeeldhouwwerk, dat bovendien
veiliggesteld dient te worden ter verificatie van de kopie.
Veel categorieën zijn met goede voorbeelden vertegenwoordigd. Van diverse
soorten materialen is zelfs een vrijwel compleet overzicht aanwezig van de
Middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. Andere categorieën zijn weer
ondervertegenwoordigd, met name op het gebied van de industriële productie, het
bouwproces en het ambacht (bouwwerktuigen en gereedschap). De Rijksdienst streeft
ernaar deze hiaten op te vullen.
De Rijksdienst rekent het nu tot zijn taak om ervoor te zorgen dat belangrijke
bouwfragmenten behouden blijven, daar waar ze om dwingende redenen vrijkomen.
Bij voorkeur moet worden geprobeerd om in overleg met de eigenaar en de gemeente
te bezien of behoud bij het monument kan worden gerealiseerd. Vaak is aantasting
door weersinvloeden een reden om bouwbeeldhouwwerk te vervangen. Het origineel
zal dan ook in veel gevallen niet meer aan de buitenlucht kunnen worden blootgesteld
en (indien noodzakelijk onder conserveringsvoorwaarden) binnen in het monument
een plaats moeten krijgen. Om onder de bescherming te blijven vallen moet het object
dan wel ‘spijkervast’ aan het monument worden bevestigd. Als behoud bij het
monument niet mogelijk of wenselijk is, wordt bezien of opname in een museale
collectie kan worden gerealiseerd. Helaas zijn de verwachtingen in die richting niet
gunstig. Namen de
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12 Ontwerp in gips voor een kapiteel voor de Hervormde kerk in Gouda, vervaardigd door N. van
der Schaft in 1939. Foto RDMZ, J. de Koning, 1981. Herkomst: voormalig atelier RDMZ.

musea in de negentiende eeuw vaak nog bouwfragmenten op in hun collectie,
tegenwoordig gebeurt dit nauwelijks meer, tenzij het bijvoorbeeld beeldhouwwerk
of gebrandschilderde ramen betreft van zéér hoogwaardige kwaliteit. Als opname in
een museum dan niet tot de mogelijkheden behoort, worden belangrijke historische
bouwfragmenten opgenomen in de collectie van de Rijksdienst.
Genoemde mogelijkheid tot wettelijke bescherming geldt echter niet voor
fragmenten en vondsten die bij restauraties in het verleden zijn vrijgekomen en die,
alhoewel dit niet van tevoren was geregeld, gelukkig nog op veel plaatsen kunnen
worden aangetroffen, soms in de nabijheid van het betreffende monument. Al deze
vaak voor de wetenschap waardevolle bouwfragmenten, die zelden zijn
gedocumenteerd of gefotografeerd, kunnen omdat ze roerend zijn geworden niet
meer door de Monumentenwet worden beschermd.
De Rijksdienst rekent het tegenwoordig ook tot zijn taak om op den duur te komen
tot een landelijke inventarisatie en documentatie van roerende zaken die van belang
zijn voor de architectuurgeschiedenis en de geschiedenis van het bouwvak. Op zich
is dit een nieuwe poging in het spoor van iets dat al in de jaren zestig was geprobeerd,
want niet alleen bouwfragmenten raken soms zoek, maar ook de geschiedenis van
de zorg voor het behoud ervan. Dit bleek toen ik onlangs stuitte op een op 24 juni
1960 op de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse
Oudheidkundige Bond door de voorzitter van de bond, Th.H. Lunsingh Scheurleer,
gehouden voordracht.17.
In zijn voordracht was Lunsingh Scheurleer in het kort ingegaan op de geschiedenis
van de zorg voor bouwfragmenten. Hij vermeldde het - op de ideeën van Alexandre
Lenoir geïnspireerde - voorstel van de literator P.G. Witsen Geysbeek uit 1827, om
een Museum van Nationale Gedenkstukken op te richten en een verordening uit te
vaardigen ‘dat geen gebouwen zouden worden afgebroken, voordat zij door een
deskundige geïnspecteerd waren en dat, wanneer afbraak onvermijdelijk zou zijn,
die onderdelen, die hij “het monumentale” noemt, naar het Museum zouden worden
overgebracht.’ Verder ging Lunsingh Scheurleer, als conservator beeldhouwkunst
van het Rijksmuseum, natuurlijk in op het fragmentengebouw van dat museum. ‘Hoe
kritisch men dit wat zonderlinge agglomeraat als geheel ook kan beoordelen,’ zo
stelde hij, ‘het betekent in ieder geval de redding van een groot deel van de
oorspronkelijke natuurstenen fragmenten, die anders hun weg naar de puinhoop niet
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gemist zouden hebben.’ Na nog gewezen te hebben op de belangstelling in het
buitenland ‘voor al deze roerend geworden onroerende zaken’ stelde Lunsingh
Scheurleer voor om vanwege het wetenschappelijk onderzoek ‘van deze dikwijls
waardevolle onderdelen (...) te geraken tot een centrale registratie en documentatie
van al die onderdelen van bouwwerken, die om welke reden dan ook niet meer op
hun oorspronkelijke plaats aanwezig zijn.’18.
Naar aanleiding van de discussie die op de voordracht volgde werd door het bestuur
van de bond een kleine commissie samengesteld om de voorstellen van Lunsingh
Scheurleer nader uit te werken. Zoals
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blijkt uit het ‘Bonds-nieuws’ van 15 februari 1961 werd Lunsingh Scheurleer zelf
voorzitter van de commissie en C.L. Temminck Groll secretaris.19. Met een eveneens
in het KNOB-Bulletin van 1961 afgedrukte brief werd vijftig gemeenten om
medewerking gevraagd. Het initiatief van de KNOB bleek echter niet aan te slaan.
Wanneer in 1966 de gemeente Vlaardingen de inventarisatie van haar bezit aan de
Rijksdienst toezendt, krijgt ze dan ook te horen dat de inventarisatie slechts als
documentatie in de ‘verzameling losse gegevens’ zal worden opgeborgen.20. Met het
huidige initiatief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg moet het beter aflopen!

De geschiedenis van het NDB, 1970-1988
Een bijdrage van Mariet Willinge
Er was eens een architectuurcollectie die een goed onderkomen nodig had en er was
een rijksdienst die behoefte had aan kennis op het gebied van een nieuw beleidsterrein.
Deze twee elementen leidden er eind jaren zestig toe dat het Nederlands
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (NDB) werd opgericht en als onderafdeling
van de Kunsthistorische Afdeling werd toegevoegd aan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. Wat hield deze architectuurcollectie in? Was zij zo belangrijk dat
er een nieuwe, zelfs op een andere locatie gevestigde eenheid voor in het leven moest
worden geroepen? Ja, de collectie was deze inspanning inderdaad waard, zowel qua
inhoud als door haar geschiedenis. Het streven naar een architectuurmuseum loopt
als een rode draad door deze geschiedenis.

Een korte terugblik
Al in de negentiende eeuw werd gedacht, gesproken en gedroomd over een
architectuurmuseum. De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, opgericht in
1842, had alle elementen van zo'n museum al in zich: zij verzamelde tekeningen en
modellen, organiseerde prijsvragen en tentoonstellingen en gaf boeken en tijdschriften
uit. Tot een echt museum kwam het evenwel niet. Het grootste deel van de
tekeningenverzameling ging helaas door een brand in het maatschappijgebouw in
1914 verloren. De droom bleef echter bestaan. Het jaar 1912 wordt vaak gezien als
het echte begin van het streven naar een museum. In dat jaar pleitte de architect
J.H.W. Leliman in een artikel in De Bouwwereld als eerste voor een zelfstandig
architectuurmuseum, vergelijkbaar met een kunstmuseum.1. Dit artikel maakte veel
los; vanaf dat moment werden er commissies ingesteld, discussies geëntameerd over
inhoud en plaats van het museum en, misschien belangrijker, er werden archieven
verzameld. In 1923, het jaar dat Koningin Wilhelmina haar 25-jarig jubileum vierde,
werden bijvoorbeeld de architectuurinzendingen voor een jubileumtentoonstelling
in Amsterdam voorlopig ondergebracht in het Rijksprentenkabinet, in afwachting
van het te stichten Rijksarchitectuurmuseum. Deze verzameling kan dan ook als de
basis van de huidige collectie worden beschouwd.2.
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Een architectuurmuseum kwam er echter nog niet. Het duurde al met al tot 1955
voordat de realisering van het idee werkelijk gestalte leek te krijgen. In dat jaar werd
de Stichting Architectuurmuseum (SAM) opgericht op initiatief van de Bond van
Nederlandse Architecten BNA en het Genootschap Architectura et Amicitia. Het
bestuur van de stichting bracht archieven bijeen en discussiëerde over de
mogelijkheden om nu werkelijk een architectuurmuseum te starten. Er was echter
nauwelijks geld en slechts een gebrekkig onderkomen voor de steeds groeiende
papiermassa die bovendien, daar de stichting geen personeel in dienst had, niet kon
worden ontsloten. Eind jaren zestig gloorde er hoop: het gemeentebestuur van
Amsterdam schoot te hulp en stelde het Arsenaal aan het Waterlooplein, naast de
Academie van Bouwkunst ter beschikking.
Ook de rijksoverheid raakte betrokken maar van een rijksmuseum kon geen sprake
zijn, daar er inmiddels was besloten dat er geen nieuwe rijksmusea meer gecreëerd
zouden worden. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) vond echter een
oplossing. Daar de inventarisatie en de bescherming van monumenten van voor 1850
achter de rug waren, lag het voor de hand dat de Rijksdienst zich zou voorbereiden
op de volgende periode, die van de zogeheten jongere bouwkunst: 1850-1940. Omdat
de kennis hierover nog niet in voldoende mate voorhanden was, was de belangstelling
van de RDMZ voor de collectie van de SAM, die immers archieven van een aantal
van de belangrijkste architecten uit die periode bevatte, begrijpelijk. Zo werd besloten
dat de RDMZ zich over deze collectie zou ontfermen en hiervoor een centrum zou
stichten, dat organisatorisch zou worden ondergebracht bij de Kunsthistorische
Afdeling van de dienst. Om historische en praktische redenen bleef het centrum in
het Arsenaal in Amsterdam gevestigd. Een en ander speelde zich af in 1970; in 1971
werd vervolgens een beheerder aangesteld. Op 28 september 1972 droeg de SAM
haar archieven over aan de Staat, ter onderbrenging in het Nederlands
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst. De SAM bleef bestaan, onder meer omdat
een particuliere
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13 Het Arsenaal op het Waterlooplein in Amsterdam, onderkomen van het NDB tot 1974. Foto RDMZ,
A.J. van der Wal, 1970.

stichting gemakkelijker fondsen kan werven dan een rijksdienst. Zij zou ook archieven
blijven verwerven.

De uitgangspositie van het NDB
Tot zover de voorgeschiedenis. Het Rijk, lees de RDMZ, was eigenaar geworden
van een groot aantal voor de kennis van de Nederlandse architectuur belangrijke
archieven van onder meer H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel en P.J.H. Cuypers.
Iedereen was aanvankelijk opgelucht over deze oplossing. Helaas was bij de
overdracht een aantal zaken tussen de SAM en de RDMZ niet goed geregeld,
bijvoorbeeld met betrekking tot het eigendom van nieuw te verwerven collecties, en
juist die waren aanleiding tot veel misverstanden en ruzies later. Uiteindelijk hebben
zij in 1988 geleid tot de oprichting van het architectuurmuseum, het Nederlands
Architectuurinstituut. De oorzaak van de misverstanden komt duidelijk naar voren
wanneer de hele periode van 1972 tot 1988 wordt overzien. De RDMZ en de SAM
hebben vanaf het begin vanuit verschillende perspectieven naar het NDB gekeken.
De SAM dacht dat haar museale doelstelling, de oprichting van een
architectuurmuseum, voor een deel was bereikt, de RDMZ meende dat er een goede
basis was gecreëerd voor de documentatie van de jongere bouwkunst, waarmee een
van de hoofddoelstellingen van de dienst, het beschermen van waardevolle gebouwen,
op verantwoorde wijze kon worden bereikt. Een museale doelstelling had de RDMZ
uit hoofde van zijn functie echter niet. Het NDB, een onderdeel van de Rijksdienst
maar historisch gebonden aan de SAM, zat tussen beide partijen in.
Aanvankelijk heerste er euforie bij iedereen: de archieven waren goed
ondergebracht en de start van een architectuurmuseum leek echt nabij. Maar al gauw
ontstonden er gaandeweg moeilijkheden. Geleidelijk werd duidelijk dat niet alle
ambities, noch die van de SAM noch die van de RDMZ, op deze wijze konden worden
gerealiseerd. Ook de beperkte financiële mogelijkheden deden zich gelden. Twee
constanten, belangrijke knelpunten in het bereiken van de doelstellingen springen
eruit; zij worden telkens weer, in alle stukken en jaarverslagen, genoemd: het gebrek
aan vast personeel en de slechte huisvesting.
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De RDMZ stelde aanvankelijk, in 1971, maar één formatieplaats ter beschikking.
Pas in latere jaren werd de formatie enigszins uitgebreid, zij het zeer beperkt. De
beheerder, Fons Asselbergs, nu directeur van de RDMZ, startte met veel ambitie en
enthousiasme en wist toch in korte tijd niet alleen veel nieuwe archieven, waaronder
dat van Michel de Klerk, binnen te halen en globaal te ontsluiten, maar ook hiermee
tentoonstellingen te entameren en voor derden te organiseren; dit alles met behulp
van vele stagiairs, vrijwilligers en medewerkers die via de diverse bestaande sociale
regelingen konden worden aangetrokken.
Het Arsenaal aan het Waterlooplein was mede door de slechte bouwkundige staat
waarin het verkeerde geen geschikt gebouw voor de opslag van kostbare
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14 Het kantoorgebouw aan de Droogbak, waar het NDB van 1974 tot 1993 gehuisvest was. Foto
RDMZ, G.J. Dukker, 1980.

archieven, zodat werd besloten een restauratie uit te voeren. Ook het gebouw aan de
Droogbak in Amsterdam dat het NDB voor de duur van die restauratie in 1974 ging
betrekken, was verre van optimaal. Gezien de voorziene tijdelijkheid van die
huisvesting leek dat acceptabel met het vooruitzicht van een spoedige terugkeer naar
een verbeterd Arsenaal, dat des te meer aantrekkelijk leek omdat de BNA in de
nabijheid een nieuw gebouw zou plaatsen en de Academie van Bouwkunst in een
belendend gebouw was gevestigd. Die combinatie leek een boeiend perspectief te
bieden voor een prachtig architectuurcentrum dat opleiding, beroepsvereniging en
museum zou omvatten.
Helaas is het nooit zover gekomen. Het verblijf in het matig geschikte gebouw
aan de Droogbak kreeg een semipermanent karakter: de collectie bleef er gehuisvest
tot aan de overbrenging naar het nieuwe gebouw van het NAi in 1993.

Het NDB in actie
Na een eerste nota uitgebracht door de RDMZ in 1970, die als uitgangspunt gold
voor het onderbrengen van een centrum voor de Nederlandse bouwkunst bij de
RDMZ, verscheen in 1972 van de hand van de beheerder een tweede nota: Plaats
en functie van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst. Deze nota
ging echter niet zozeer over de relatie tussen RDMZ en NDB. Wel werd er een
uitgebreid perspectief voor het NDB in geschetst, met een voor dat moment reële
schatting van het benodigde personeel en van het ruimtebeslag voor de voorziene
taken.
De realiteit was echter anders: de formatie kon in 1973 met één persoon worden
uitgebreid! Verdere, hoogst noodzakelijke, uitbreiding van het personeel liet voorlopig
nog op zich wachten. Ook aan de verbetering van de inrichting van de ruimten die
het NDB in het Droogbakgebouw in beslag nam, werd slechts langzaam gewerkt.
Toch waren er niet alleen maar zorgen, er werden ook met succes diverse
activiteiten ondernomen. Nieuwe belangrijke archieven werden verworven, onderzoek
werd uitgevoerd en talloze aankomende kunsthistorici deden hun eerste ervaring met
de jongere bouwkunst op bij het NDB. Scripties waren het resultaat, en soms ook
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tentoonstellingen. Van de vele die werden georganiseerd, moet zeker het uiterst
succesvolle zogenoemde architectuurkwartet worden genoemd. Onder de titel
‘Nederlandse Architectuur’ werden in 1975 in drie musea en in het
‘Architectuurmuseum’ (het NDB!) tentoonstellingen gehouden.3. Voor het eerst werd
er op zo'n grote schaal aandacht besteed aan de jongere bouwkunst, gebaseerd op de
archieven van het NDB.
Naast een reeks tentoonstellingscatalogi/monografieën van de SAM, werd ook
door de RDMZ een publicatiereeks gestart: de Cahiers van het NDB, studies die voor
het merendeel gebaseerd werden op onderzoek uitgevoerd bij het NDB. Het eerste,
Amsterdam en de Beurs van Berlage, verscheen in 1975. In de periode tot 1988
werden zeven delen gepubliceerd.4.
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Tot omstreeks 1975 werkte het documentatiecentrum vrij autonoom. De taken van
het NDB hadden ogenschijnlijk niet veel raakvlakken met die van de moederdienst:
het verwerven en bewerken van architectenarchieven, het (laten) uitvoeren van
onderzoek en het verzorgen van tentoonstellingen. Het waren werkzaamheden die
binnen de RDMZ met enige argwaan werden bekeken, zeker ook wegens de
zelfstandige wijze waarop het NDB, samen met de SAM, opereerde.

De teugels aangetrokken
Na 1975 begon de leiding van de RDMZ dan ook de teugels strakker aan te trekken.
In 1977 verscheen de nota Plaats en taak van het NDB binnen de organisatie van de
RDMZ, waarin taken en verantwoordelijkheden nader werden vastgesteld. De primaire
taak van het NDB moest zijn het ontsluiten van de archieven ten behoeve van de
inventarisatie van de jongere bouwkunst, als voorbereiding voor de toekomstige
bescherming van de gebouwen uit die periode.
Onderzoek was belangrijk, maar het zelf organiseren van tentoonstellingen had
geen prioriteit. De SAM, die de ambitie om te komen tot een echt architectuurmuseum
nooit had opgegeven, achtte de plaats van het NDB als een van de onderafdelingen
van de Kunsthistorische Afdeling en de prioriteiten die door de RDMZ werden
gesteld, een ontkenning van het belang van het NDB en een miskenning van het vele
werk dat in Amsterdam verzet werd. Van beide zijden was er wantrouwen, deels
voortkomend uit onbegrip voor elkaars taken, maar vooral ten gevolge van zo heel
verschillende culturen van de twee instellingen.
Deze fricties leidden tot gesprekken tussen het ministerie van CRM en de RDMZ
enerzijds en de SAM anderzijds. Hieruit ontstond een moeizaam compromis. Hoewel
de verhoudingen leken opgeklaard, waren veel problemen nog niet de wereld uit.
Dit zou begin jaren tachtig weer in volle hevigheid merkbaar worden.
Deze beleidsproblemen verhinderden niet dat het dagelijkse werk met enthousiasme
werd voortgezet. Het vaste personeelsbestand was in 1977 uitgebreid tot vier personen
(beheerder, plv. beheerder, technisch medewerker en administratief medewerker),
maar nog steeds niet met de zo noodzakelijke kunsthistoricus, archivaris, bibliothecaris
en fotograaf. Wel was er een toezegging voor nog twee formatieplaatsen, die overigens
pas in 1980 konden worden ingevuld. Er werd nog immer gewerkt met veel tijdelijke
medewerkers: in 1977 niet minder dan zeventien, met vijf stagiairs. Dit relatief grote
aantal tijdelijke medewerkers vergde van de vaste bezetting veel creativiteit en
improvisatievermogen, maar er kon tenminste wel vooruitgang worden geboekt.
Bijvoorbeeld aan het Van Eesterenarchief, dat in delen was overgebracht en in 1978
officieel in bruikleen werd gegeven aan de Staat. Een ambitieus beschrijvings-project
werd opgezet, dat moest uitmonden in een aantal beredeneerde catalogi. De plannen
werden naderhand bijgesteld; nu, in 1997, zijn twee van de geplande vier boeken
verschenen.5.
Met en zonder de SAM werden toch nog tentoonstellingen georganiseerd, in eigen
huis en elders in binnen- en buitenland, maar ook werkte het NDB actief mee aan
het onderzoek naar de jongere bouwkunst. Er is in die dagen bij het NDB zelfs een
nooit uitgevoerd plan ontwikkeld voor een landelijke inventarisatie van de jongere
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bouwkunst. Later is dit in gewijzigde vorm het Monumenten Inventarisatie Project
(MIP) geworden, dat in de tweede helft van de jaren tachtig door de RDMZ is
uitgevoerd.
In 1978 werd Asselbergs gekozen tot wethouder van Amersfoort; hij verliet daardoor
plotseling het NDB. In 1979 werd in zijn plaats Dick van Woerkom benoemd, die
al vanaf het begin bij het NDB was betrokken. Door zijn grote kennis en
betrokkenheid konden er wederom interessante archieven, speciaal die uit de periode
van het Nieuwe Bouwen, aan de collectie worden toegevoegd. De samenwerking
met de universiteiten werd geïntensiveerd en met de Vrije Universiteit werd een
breed onderzoek opgezet naar de geschiedenis van de (Koninklijke) Maatschappij
tot Bevordering der Bouwkunst en daarmee tevens naar de geschiedenis van de
negentiende-eeuwse architectuur. De eerste voorbereidingen voor het vervolg op het
succesrijke architectuurkwartet uit 1975 werden gestart: een serie van vijf
tentoonstellingen, gewijd aan het Nieuwe Bouwen, die in 1982-1983 werden
gehouden.6.
Door het structurele tekort aan vast personeel bleef het echter ondoenlijk om het
werk aan de archieven, die in omvang en aantal nog steeds toenamen, professioneel
aan te pakken, ondanks het feit dat in 1980 een archivaris en een kunsthistoricus
konden worden aangetrokken.
De verhoudingen met de RDMZ waren inmiddels wel verbeterd en er was bij de
dienst beter zicht op wat een instelling als het NDB behoefde. Tot een feitelijke
integratie met de RDMZ kwam het echter in het geheel niet; daarvoor waren de taken
en werkwijzen te verschillend. Toch was er wel afstemming, in het bijzonder bij het
aankoop- en ontsluitingsbeleid van de beide bibliotheken. De relatie tussen RDMZ
en SAM daarentegen verslechterde, zeker nadat in 1979 de BNA een belangrijke
financiële en organisatorische
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15 Archiefmateriaal in zorgwekkende toestand, ontvangen door het NDB. Foto uit het
RDMZ-jaarverslag over 1976. Foto RDMZ.

vinger in de SAM-pap kreeg en de eisen voor een architectuurmuseum opnieuw op
tafel legde.

Nieuwe perspectieven
Toen werd duidelijk wat bij de aanvang, in 1972, niet goed was geregeld, namelijk
het automatisch overdragen aan de staat van de archieven die in naam door de SAM
werden verworven, maar die in werkelijkheid door de activiteiten van de
NDB-medewerkers, dus rijksambtenaren, werden binnengehaald en bewerkt. Over
een overdracht van de archieven die na 1972 waren verworven, was nooit iets
vastgelegd, omdat er aanvankelijk geen reden was de wederzijdse goede bedoelingen
te wantrouwen. Nu de verhoudingen echter niet meer zo fraai waren, speelde dit punt
een grote rol: de SAM weigerde overdracht, tenzij het Rijk, in casu de RDMZ, meer
zou doen om het ideaal van een architectuurmuseum te bereiken. Deze discussies
met de SAM over de overdracht bleken niet vruchtbaar; zij leidden tot niets dan ruzie,
reden waarom gezamenlijk overleg besloten werd met een nieuwe blik naar andere
mogelijkheden voor het NDB te kijken. Intussen werd op de ‘werkvloer’ gewoon
doorgewerkt. Om voortgang in de ontsluiting van de archieven te bewerkstelligen,
werd het NDB nog slechts in beperkte mate voor het publiek opengesteld. Ondanks
deze gedeeltelijke sluiting was 1983 voor het NDB een topjaar in tentoonstellingen
in eigen huis: behalve een zomeropstelling gewijd aan honderd jaar bouwen in en
om Amsterdam en een tentoonstelling over de voorgeschiedenis van het Nieuwe
Bouwen en in dat jaar nog twee exposities over Jan Buijs en over Groep'32.
Op andere fronten werd samengewerkt met de eveneens in Amsterdam gevestigde
Stichting Wonen, een actieve instelling die zich hoe langer hoe meer op het terrein
van de architectuur profileerde. Beide instellingen waren slecht gehuisvest en hoewel
een relatie met de Stichting Wonen, voorheen een actievoerende instelling, door
velen bij de RDMZ met zorg werd gadegeslagen, werd het zoeken naar een
gezamenlijke behuizing in Amsterdam toch gestimuleerd door de hoofddirecteur van
de RDMZ, J. Jessurun, en door het bestuur van de Stichting Wonen.
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Samen met de Stichting Wonen en de SAM organiseerde het NDB de eerste
Biennale Jonge Nederlandse Architecten. Dit was het eerste samenwerkingsproject
van de drie instellingen die later het NAi zouden vormen.

Ontwerp voor het NAi
Een volgende fase in de ontwikkeling van een architectuurmuseum brak aan; de tijd
was er kennelijk rijp voor. De Rijkscommissie voor de Musea adviseerde de minister
van WVC in 1982 een instituut voor Architectuur en Stedebouw op te richten, waarin
NDB, SAM en Stichting Wonen zouden opgaan, met betrokkenheid van de ministeries
van WVC en VROM. Vanaf 1983 werd er op twee fronten aan een nieuwe instelling
gewerkt: de medewerkers van het NDB en de Stichting Wonen gingen steeds nauwer
met elkaar samenwerken en de hoofddirecteur van de RDMZ wist minister Brinkman
van WVC in positieve zin voor de problematiek te interesseren. Deze besloot dan
ook een onderzoek te laten uitvoeren naar de mogelijkheden om een
architectuurinstituut
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op te richten. Resultaat was een nota opgesteld door RDMZ en NDB, SAM, Stichting
Wonen, WVC en VROM: Ontwerp voor een Nederlands Instituut voor Architectuur
en Stedebouw, op grond waarvan minister Brinkman en de minister van VROM,
Nijpels, eind 1984 besloten dit initiatief te ondersteunen. de beide ministers stelden
een stuurgroep samen die de vorming van het nieuwe instituut moest voorbereiden.
Wel ontbrandde nog een felle strijd over de keuze van de vestigingsplaats. Het ging
hierbij tussen Amsterdam en Rotterdam, tot minister Brinkman de knoop doorhakte
en voor Rotterdam koos. In 1987 volgde de auteur van deze bijdrage de kort tevoren
overleden Dick van Woerkom op als beheerder van het NDB, met als belangrijkste
opdracht de overgang naar het nieuwe instituut en de verhuizing naar Rotterdam
voor te bereiden.
De organisatorische relatie tussen RDMZ en NDB werd intussen losser naarmate
de voorbereidingen van de stuurgroep voor het nieuwe instituut vorderden. De RDMZ
bleef vooralsnog wel verantwoordelijkheid houden voor het NDB en nam deze ook
serieus, de financiele mogelijkheden werden zelfs uitgebreid. Er konden extra
medewerkers worden aangetrokken om achterstanden in ontsluiting van de bibliotheek
en het archief in te halen en de collectie tenminste de eerste verantwoorde bewerking
en verpakking te geven, voordat de voorziene verhuizing naar een ander gebouw zou
plaatsvinden. In augustus 1988 werd de Stichting Nederlands Instituut voor
Architectuur en Stedebouw officieel opgericht, waarmee de formele band tussen
NDB en RDMZ eindigde. In het jaarverslag 1988 van de RDMZ is aan het NDB dan
ook nog maar één alinea gewijd.

Ten slotte
Wat hebben deze jaren van soms meer en soms minder gedwongen samenzijn van
RDMZ en NDB opgeleverd? Duidelijk mag zijn dat er zonder de mogelijkheden die
de RDMZ het NDB heeft geboden, geen centrum was geweest waar
architectuurarchieven konden worden verzameld. Er kon zo een collectie ontstaan,
die nu wereldwijd befaamd is en haars gelijke niet heeft. Mede dankzij het bestaan
van het NDB en de activiteiten op het gebied van onderzoek, tentoonstellingen en
publicaties, die het samen met de SAM gedurende deze hele periode heeft
ondernomen, is de kennis van en de belangstelling voor de jongere bouwkunst sterk
toegenomen en heeft de bescherming van de jongere monumenten een beter in de
maatschappij verankerd draagvlak gekregen. Nu het NAi een eigen positie heeft
ingenomen in het veld van culturele instellingen, blijken de raakvlakken met het
werk van de RDMZ toch zo groot te zijn, dat er een meer constructieve en positieve
samenwerking op velerlei terrein is ontstaan, waar beide partijen van profiteren, dan
binnen één organisatorich verband mogelijk zou zijn geweest.

Bronnen ‘De Fotocollectie’

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

Deze bijdrage kwam tot stand mede op basis van gesprekken met G.Th. Delemarre,
voorheen fotograaf bij de RDMZ.

Bronnen ‘De Bibliotheek’
Voor deze bijdrage werden de volgende bronnen gebruikt:
Algemeen archief tot en met 1969, RDMZ (dossier 07.125, Organisatie en
reorganisatie Rijksdienst voor de Monumentenzorg);
Archief Personeelszaken tot en met 1975, RDMZ; Stamboeken Rijksbureau en
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1931-1997;
Jaarverslagen Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een Inventaris en
eene Beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst
1903-1918 en van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1974-1995;
Stageverslagen bibliotheek Rijksdienst voor de Monumentenzorg (van M.G.M.
Vink, 7-18 maart 1966, en van Helma Rodenburg, 6-9 tot 15-10-1971).

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

331

Bronnen ‘De geschiedenis van het NDB, 1970-1988’
Dit artikel is gebaseerd op de archieven van het NDB en de SAM die berusten bij
het NAi, op de hoofdstukken over het NDB in de jaarverslagen van de RDMZ uit
de periode 1974-1988 en op eigen ervaring gedurende de periode dat de auteur
intensief bij het NDB was betrokken, eerst vanuit ‘Zeist’ en vanaf 1979 vanuit het
NDB zelf.
Voor de genoemde archieven zie: M.J. Immeker, Voorlopige inventaris van de
archieven van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (1970-1988)
en de Stichting Architectuurmuseum 1955-1980 (1985), Nederlands
Architectuurinstituut, Rotterdam 1993 (niet gepubliceerd).

Eindnoten:
1. R. van Venetië en A. Zondervan, Geschiedenis van de Nederlandse architectuurfotografie,
Rotterdam 1989.
2. Eerste jaarverslag van de Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een Inventaris en
eene Beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst (1-8 tot
31-12-1903), 2-6.
3. Zie voor het gemeenschappelijk erfgoed overzee, voor prof. dr. ir. C.L. Temminck Groll en
voor de collectie Temminck Groll de bijdrage van Ypie Attema en Jolanda Keesom in dit
jubileumboek.
1. Archief RDMZ: Brief Minister OK en W (J.Th. de Visser) aan de Rijkscommissie van Advies
inzake het Bibliotheekwezen 4 maart 1925. Het onderzoek gold de universiteitsbibliotheken
van Leiden, Groningen en Utrecht, ook die van de Technische Hogeschool Delft, de bibliotheken
van het Rijksmuseum en de Rijks-Academie te Amsterdam en in Den Haag de Koninklijke
Bibliotheek en de bibliotheken van het Mauritshuis en van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg.
2. Archief RDMZ: Brief van M.D. Ozinga aan P.J. van de Velde, november 1946.
3. R. Meischke ontwierp eind jaren vijftig een uitvoerig trefwoordensysteem waarbinnen juffrouw
Kossmann literatuur verzamelde, zowel boeken als tijdschriftartikelen, intern en extern. Na
1961 zette Betty Lottmann dit werk voort tot 1971. Na die datum werd het nog zeer incidenteel
bijgehouden door de bibliotheek. Els Verwey begon vlak na haar aanstelling in 1967 eveneens
met het documenteren van tijdschriften uit de eigen collectie, in een afzonderlijk kaartsysteem
bij de bibliotheek.
4. Archief RDMZ: Brief van G. van Alphen, waarnemend bibliothecaris KB, aan W.J.A. Visser 5
augustus 1947 en brief van L. Brummel, bibliothecaris KB, aan W.J.A. Visser 9 september
1947. Brummel heeft het over een kleine bibliotheek van ca. 5 à 6000 delen, waarvan de
ordening, de opstelling en de catalogisering zeer veel te wensen over laten.
5. M.Z.Z. Bulletin 5, okt. 1961, 6-8. In het M.Z.Z. Bulletin 3, april 1961 verscheen een beschrijving
van de loopbaan van juffrouw Kossmann bij de Rijksdienst.
6. Mededeling van mw. G.C.M. Hoeffnagel.
7. Mededeling van mw. E. Verwey.
8. Van 1975 tot 1976 assisteerde Frans Jan Mulschlegel in de bibliotheek. Vanaf maart 1977 tot
heden is Heleen Homma werkzaam als bibliothecaresse, vanaf 1985 tot 1989 in een duo-baan
met Sigrid de Grave, die in 1989 werd afgelost door Ans Derksen tot begin 1992. Medio 1992
kwam de documentaliste Karina de Jong naar de bibliotheek en sedert juni 1995 is Marjorie
Broer als bibliothecaresse/PR-functionaris aan de bibliotheek verbonden. De bezetting is nu
2,4 fte.
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9. L.C. Brinkman, ‘Monumentenzorg’, Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
1983-1984, 18399, nrs 1-2.
10. Voor de automatisering van de catalogus werd gekozen voor STRIX en voor de administratieve
werkzaamheden werd D-Lib gekozen. Beide programma's werden als een tijdelijke oplossing
beschouwd; de automatisering van de bibliotheek diende een onderdeel te worden van de
automatisering van alle verzamelingen en documentatiebestanden van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg.
1. Gerard van Wezel, ‘Fragmentenzorg. Uit delen gebouwd en in delen weer uiteengevallen’,
Monumenten en oorlogstijd. Jaarboek Monumentenzorg 1995, Zwolle/Zeist 1995, 204-226.
Deze publicatie was gebaseerd op een aantal interne notities over deze problematiek: G.W.C.
van Wezel (namens de Stafafdeling Bouwkundig Onderzoek en Documentatie en gericht aan
de plaatsvervangend hoofddirecteur L.L.M. van Nispen tot Sevenaer), Nota over de collectie
bouwfragmenten van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist, 6 juni 1986; idem, Collectie
bouwfragmenten en historische bouwmaterialen (interne nota aan de interim directeur U.F.
Hylkema), Zeist, 11 augustus 1992; idem, Bouwfragmenten. Het vogelvrije archief van de
Nederlandsche architectuurgeschiedenis, Zeist, 24 mei 1994.
2. Voor de naoorlogse geschiedenis van zowel de kerk als de bij de sloop te behouden kapitelen
en kraagstenen, zie: Ab Warffemius, ‘Na-oorlogs optimisme: veerkracht en tegenkracht rond
drie verwoeste kerken - Kerkdriel, Boxmeer en Horst’, Monumenten en oorlogstijd. Jaarboek
Monumentenzorg 1995, Zwolle/Zeist 1995, 142-149; Van Wezel, ‘Fragmentenzorg (...)’ (noot
1), 207-209.
3. Brief van het Amersfoortse architectenbureau H.A. en ir. G. Pothoven aan het Rijksbureau, d.d.
16 januari 1952 (archief RDMZ).
4. G. Berends, De Collectie bouwfragmenten bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
(typoscript), Zeist, april 1989.
5. D. van Laanen, ‘Aangehouden zorg: Rijksdiensten voor de monumenten 1939-1947’,
Monumenten en oorlogstijd. Jaarboek Monumentenzorg 1995, Zwolle/Zeist 1995, 10.
6. Brief van Van Nispen aan de secretaris van het Bisdom Roermond, mr. W.P.H. Delhoofen, d.d.
10 juli 1950, n.a.v. diens brief, d.d. 3 juli 1950 (beide archief RDMZ: oud-archief, 2029, XCI).
7. Een romaans kapiteeltje dat bij de opgravingen in 1946 in de St.-Medarduskerk te Wessem
werd gevonden, bevindt zich echter ook in de collectie van de Rijksdienst (zie P. Glazema,
‘Opgravingen in de R.K. Kerk te Wessem (L.) in 1946’, Publications de la Société Historique
et Archéologique dans le Limbourg (1947), 242).
8. R. Meischke, ‘Het stille einde van een bruisende restauratieperiode’, Monumenten en oorlogstijd.
Jaarboek Monumentenzorg 1995, Zwolle/Zeist 1995, 82 n. 19.
9. Berends (noot 4). Al op het Stadhoudersplantsoen werden de leien beheerd door J.A.L. Bom,
baksteen door architect Wisse, en glas-in-lood door Schaap.
10. In 1987 werd de inventarisatie gecompleteerd door Rob van der Spek, student kunstgeschiedenis
aan de R.U. te Leiden. Zie zijn stage-verslag Bouwfragmenten (het inventariseren en
catalogiseren van de bouwfragmenten van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist),
Zeist, 1 juli 1987.
11. Berends (noot 4). ‘Deze vitrines werden als volgt ingericht,’ schreef Berends op zijn eigen,
consciëntieuze wijze: ‘souterrain noord: baksteen (in de buurt van de kamer van Van Straalen,
S26), souterrain zuid: molenonderdelen (nabij de kamers van de medewerkers van de
Molenafdeling, S09, S06 en S07), beletage noord: hout (nabij de kamer van Janse, B13), beletage
zuid: natuursteen (in de buurt van de kamer van de beeldhouwer A. Slinger, B01), 1e verdieping
noord: metaal, 1e verdieping zuid: wand- en vloertegels, haardstenen, 2e verdieping noord:
dakbedekking (dicht bij het dak van het gebouw), 2e verdieping zuid: glas en vensters (in de
buurt van de kamer van H. van der Wal, 214, die de overblijfsels van de zeer oude houten ramen
uit de kerken van Kerkwijk en Delden heeft gered en geconserveerd; zie Bulletin K.N.O.B.
1968, blz. 1 e.v.).’
12. Brief van E.O.M. van Nispen tot Sevenaer aan het bestuur van het Burgerweeshuis te Amsterdam,
d.d. 11 mei 1948, (archief RDMZ: oud-archief, 2029, XCI). Of het kruiskozijn ook daadwerkelijk
aan de Rijksdienst werd overgedragen, is niet bekend.
13. Brief d.d. 20 december 1955 (archief RDMZ: 07.353.12, dos. 627). In de brief staat naar ik
aanneem abusievelijk ‘aanvang’ i.p.v. ‘omvang’.
14. Het was wederom Van Nispen die op 18 oktober 1956 A. Bogtman bedankte voor de schenking
van een ‘Antiek Glas en lood paneel’ uit de collectie van diens vader, de Haarlemse glazenier
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15.
16.
17.

18.
19.
20.
1.
2.
3.

4.

Willem Bogtman: ‘in ons nieuwe gebouw zal het aan de collectie worden toegevoegd’, schreef
Van Nispen (archief RDMZ: oud-archief, 2029, XCI).
Van Wezel, ‘Fragmentenzorg (...)’ (noot 1), 210-211.
G.W.C. van Wezel, ‘Regio Zuid. Geschiedenis van de bouwfragmenten van het paleis te Breda’,
Nieuwsbrief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (1993) 4, 7-8.
‘Verslag van de algemene ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige
Bond, gehouden op vrijdag 24 juni 1960, des avonds te 8.30 uur, in de Ridderzaal van het
Kasteel Loevestein’, Bulletin KNOB, zesde serie, 13 (1960) 8, kol. 171-174.
Zie noot 17.
‘Bonds-nieuws’, Bulletin KNOB, zesde serie, 14(1961) 2, kol. 47-48.
Brief C.A. van Swigchem aan de Gemeente Vlaardingen, d.d. 11 november 1966 (archief
RDMZ: oud-archief, 2029, XCI).
J.H.W. Leliman, ‘Een Architectuurmuseum’, De Bouwwereld (1912), 345.
In 1998 zal bij het NAi een publicatie verschijnen van de hand van Jean Paul Baeten over de
geschiedenis van de collectie.
Nederlandse Architectuur, Americana 1880-1930, Amsterdam 1975 (Rijksmuseum
Kröller-Müller); Nederlandse Architectuur, Berlage 1856-1934, Amsterdam 1975 (Haags
Gemeentemuseum); Nederlandse Architectuur, Architectura 1893-1918, Amsterdam 1975
(Architectuurmuseum); Nederlandse Architectuur, Amsterdamse School 1910-1930, Amsterdam
1975 (Stedelijk Museum Amsterdam).
Cahiers van het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst:
1. A.W. Reinink, Amsterdam en de Beurs van Berlage, reacties van tijdgenoten,
Zeist/'s-Gravenhage 1975;
2. G. Fanelli, Moderne architectuur in Nederland 1900-1940, Zeist/'s-Gravenhage 1978;
3. M. Bock, Anfänge einer neuen Architektur. Berlages Beitrag zur Architektonischen Kultur
der Niederlande im ausgehenden 19. Jahrhundert, Zeist/'s-Gravenhage/Wiesbaden 1983;
4. Chr. Rehorst, Jan Buys, architect van de Volharding, Zeist/'s-Gravenhage 1983;
5. M. Bock e.a., Van het Nieuwe Bouwen naar een Nieuwe Architectuur. Groep '32:
Ontwerpen, gebouwen, stedebouwkundige plannen 1925-1945, Zeist/'s-Gravenhage 1983;
6. G. Hoogewoud e.a., P.J.H. Cuypers en Amsterdam. Gebouwen en ontwerpen 1860-1898,
Zeist/'s-Gravenhage 1985;
7. Ton Idsinga en Jeroen Schilt, Architect W. van Tijen 1894-1974. ‘Ik ben een rationalist,
maar er is meer op de wereld...’, Zeist/'s-Gravenhage 1988 (i.s.m. Stichting Wonen).

5. Vincent van Rossem, Het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam: geschiedenis en ontwerp,
Rotterdam/Den Haag 1993 (Cornelis van Eesteren, architect-urbanist, onder redactie van Manfred
Bock, deel II); Zef Hemel, Het landschap van de IJsselmeerpolders: planning, inrichting en
vormgeving, Rotterdam/Den Haag 1994 (Cornelis van Eesteren, architect-urbanist, onder redactie
van Manfred Bock, deel IV). De komende twee delen: ‘Bouwkunst, Stijl, Stedebouw, Van
Eesteren en de avant-garde’, van de hand van Manfred Bock, Vincent van Rossem en Kees
Somer; ‘C.I.A.M, de internationale congressen voor het nieuwe bouwen’, van de hand van Kees
Somer.
6. Het Nieuwe Bouwen. Voorgeschiedenis, Delft 1982; Het Nieuwe Bouwen in Rotterdam
1920-1960, Delft 1982; Het Nieuwe Bouwen. De Stijl. De Nieuwe Beelding in de architectuur,
Delft 1983; Het Nieuwe Bouwen. Amsterdam 1920-1960, Delft 1983; Het Nieuwe Bouwen
Internationaal. CIAM Volkshuisvesting Stedebouw, Delft 1983.
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Ypie Attema en Jolanda Keesom
Tropische verrassingen met Hollandse ingrediënten
De zorg voor het gemeenschappelijk erfgoed overzee
Met de viering van het 400-jarig bestaan van de Verenigde Oostindische
Compagnie (VOC) in 2002 in het vooruitzicht is in Nederland sprake van
een ware opleving van de belangstelling voor de bouwkunst langs de
historische handelsroutes en in de zogeheten voormalige overzeese
gebieden. Sinds 1995 ontwikkelt de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
internationaal beleid waarin de zorg voor het ‘gemeenschappelijk cultureel
erfgoed’ een steeds grotere rol gaat spelen. En hoewel de vroegere koloniale
verhoudingen de contacten met sommige landen nog steeds bemoeilijken,
is de Nederlandse expertise op het gebied van de monumentenzorg in veel
landen zeer welkom.

De RDMZ over de grenzen
De internationale contacten van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zijn tot
eind jaren tachtig een min of meer vanzelfsprekend gevolg geweest van de taken van
de dienst in Nederland en de politieke en diplomatieke contacten van Nederland in
het kader van de Verenigde Naties (UNESCO) en in Europees verband (ICOMOS
en de Raad van Europa). Pas sinds de interne beleidsnotitie The RDMZ over the
border uit 1995 is sprake van echt beleid op dit gebied1.. Binnen Europa volgt dit
beleid de diplomatieke afspraken die de Nederlandse regering heeft gemaakt. Sinds
de Val van de Muur werkt Nederland op cultureel gebied bijvoorbeeld samen met
Tsjechië en Hongarije en komt in dat kader ook de monumentenzorg aan de orde.
Daarnaast leveren medewerkers van de dienst met grote regelmaat bijdragen aan
congressen, cursussen en projecten in Azië en het Caraïbisch gebied, zowel in de
voormalige koloniën als op de routes van de VOC en de West Indische Compagnie
(WIC). Zij hoeven niet op het nulpunt te beginnen; bevlogen ambtenaren en
wetenschappers zijn hen deze eeuw voorgegaan. Dankzij deze pioniers beschikt de
RDMZ over uitgebreide documentatie. De toon en de intentie van het werk zijn echter
door de jaren heen ingrijpend veranderd.

Pioniers
De wereldreizen van Overvoorde
‘Ook buiten de enge grenzen van het koninkrijk in Europa zijn echter tal van
monumenten van Nederlandschen stam, waaraan nog weinig aandacht is gewijd,
doch die evenzeer een nationaal belang vertegenwoordigen, daar het vaderland een
niet gering deel van zijn beteekenis dankt aan de kloeke mannen, die in verre gewesten
nederzettingen stichtten en den grondslag legden voor ons koloniaal bezit.’ Zo
motiveert de Leidse gemeentesecretaris mr. J.C. Overvoorde, lid van de
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Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van een Inventaris en eene Beschrijving
van de Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en Kunst en oprichter van de
Nederlandse Oudheidkundige Bond, in 1912 zijn pleidooi om meer aandacht te
schenken aan de ‘overblijfselen van Nederlandsche kunst in de overzeesche
gewesten’.2. Op eigen kosten, maar voorzien van de nodige aanbevelingsbrieven van
de ministers van Binnen- en Buitenlandsche Zaken en van Koloniën, hadden
Overvoorde en zijn vrouw het jaar daarvoor een enorme reis gemaakt. Van begin
oktober 1910 tot eind oktober 1911 deden zij per schip Zuid-Afrika, de Oostkust van
Afrika, India, Ceylon (Sri Lanka), Nederlands-Indië (Indonesië), Maleisië, Formosa,
Japan en Amerika aan. Een vervolgreis zou hen naar de sporen van Nederlandse
bouwkunst in Amerika, het Caraïbisch gebied en Brazilië moeten voeren, maar
daarvan is het nooit gekomen.
Overvoorde rapporteerde over zijn wederwaardigheden in Afrika en Azië in de
jaarverslagen van de Rijkscommissie3. en het Bulletin van de Nederlandsche
Oudheidkundige Bond, waarvan hij op dat moment voorzitter was.4. Zijn vrouw
leverde een hele serie foto's, maar die zijn helaas nauwelijks bruikbaar ter
documentatie van de monumenten. De uitvoerige
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1 Tullbagh (Zuid-Afrika), landhuis Boschhof. Foto J.C. Meischke, circa 1910 (collectie RDMZ /
Temminck Groll).

reisnotities van Overvoorde, die in het Jaarverslag 1911 van de Rijkscommissie als
bijlage zijn opgenomen, ademen de sfeer van een ontdekkingsreis. Ze wekken de
indruk dat de Nederlanders zich nooit veel gelegen hebben laten liggen aan de
bouwwerken die zij in overzeese gebieden achterlieten. Sommige van Overvoorde's
observaties doen tijdloos aan. Zo stelt hij in Zuid-Afrika niet alleen vast dat
schaalvergroting een bedreiging voor de Nederlandse architectuur in de Kaapkolonie
is, maar ook dat herbestemming van kerkgebouwen een goede oplossing biedt voor
het behoud van monumenten: ‘In Tullbagh heeft men de gelukkige oplossing
gevonden om het oude kerkgebouw te behouden voor vergaderingen en plaatselijke
uitvoeringen,’ schrijft hij.

Overbluffen
Nadat hij achtereenvolgens Britsch-Indië, Ceylon en Nederlands-Indië heeft
aangedaan, constateert Overvoorde met enige verbazing dat de Nederlandse
grafmonumenten het beste bewaard zijn gebleven op Britse bodem. ‘Gedeeltelijk is
dit te wijten aan de weinige zorg die door ons bestuur aan deze monumenten is
gewijd, doch tevens heeft hiertoe medegewerkt dat in Britsch-Indië een grote naijver
heerschte en een strijd in praalvertoon tusschen de faktorijen van de Hollandsche en
de Engelsche compagnieën. Dit maakte dat men ook na den dood elkander trachtte
te o verbluffen..(...) In Ceylon en in den archipel bestond niet het motief om de
Engelschen ook door praalgraven te overbluffen en dit kan ook een der oorzaken
zijn geweest, dat aldaar niet zoo groote monumenten zijn opgericht.’
Niet zonder trots vermeldt Overvoorde: ‘Als een bewijs van den goeden naam,
dien de Hollandsche bouwmeesters in Britsch-Indië hadden, zij hier vermeld dat mij
dikwijls bouwwerken als van Hollandschen oorsprong werden aangewezen, die bij
nader onderzoek niet Hollandsch bleken te zijn en waarvan de toekenning van den
Hollandschen oorsprong alleen berustte op de stevige constructie van den bouw.’
Ook in de zuidelijke punt van India, in de VOC-tijd het centrum van de handel in
specerijen en stoffen, trof Overvoorde Hollandse decors aan: ‘Plaatsen als Cochin,
Tuticorin en Negapatam zijn nog vol van Hollandsche herinneringen; naast de ook
hier belangrijke kerkhoven vindt men er verschillende huizen uit den Hollandschen
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tijd en de oude kerkjes prijken nog met rouwborden en versieringen. Wanneer men
het Engelsche altaar weg denkt, zoude men kunnen meenen, dat de kerkjes nagenoeg
ongewijzigd gebleven, nog wachten op den Hollandschen prediker.’

Misstanden
Groot is de teleurstelling en verontwaardiging van Overvoorde als hij vervolgens
tijdens zijn bezoek in Nederlands-Indië ontdekt hoe daar met de VOC-monumenten
wordt omgesprongen: ‘Te Ambon is de landzijde van het fort Victoria op hoog bevel
afgebroken. Het nog overgebleven gedeelte blijft ook in dezen verminkten staat een
belangrijk fragment. Vier steenen met opschriften betreffende den bouw van
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2 Saparoea (Molukken), fort Duurstede (1691). Foto H.P. Deys, 1989 (collectie RDMZ / Temminck
Groll).

gedeelten van het fort lagen rondom verspreid bij eene borstwering, in den vloer van
een bijkeuken en in het militair hospitaal, waarheen de steen gesleept was om daar
als baksteen dienst te doen. Ik wees de militaire en civiele overheden op deze
misstanden en zag tot mijn groot genoegen bij mijn tweede bezoek aan Ambon, dat
reeds overeenkomstig mijn verzoek maatregelen getroffen waren om de steenen op
een geschikte plaats in te metselen en tegen verdere beschadiging te vrijwaren.’
Tegenover dit succesje staat de constatering dat de grafzerken van beroemde personen
uit de geschiedenis in 1910 zoek zijn: ‘De zerk van Coen is spoorloos verdwenen en
die van Van Riebeek, den stichter van de Kaapkolonie, lag voor eenige jaren als oprit
van een erf in een straat in Oud Batavia’, schrijft Overvoorde. Ook te Padang doet
hij een pijnlijke ontdekking: ‘een zerk van een aanzienlijk ambtenaar werd gebruikt
voor het uitslaan van het waschgoed op de binnenplaats van eene Chineesche
wasscherij.’
Overvoorde benadrukt dat vooral de Nederlanders zelf schuldig zijn aan het verval
der monumenten: ‘Van de inlandsche bevolking dreigt over het algemeen weinig
gevaar voor de monumenten. De inlanders houden de oude familiezaken in eere en
toonen hiervoor gewoonlijk meer hart dan de Europeanen. Mijn indruk was, dat op
de meerverwijderde plaatsen, waar slechts nog enkele fortruïnes behouden bleven,
de inlandsche bevolking zelf, zonder kosten voor het gouvernement, wel bereid zoude
zijn om de instandhouding hiervan te helpen verzekeren, wanneer slechts van hooger
hand getoond werd, dat op het behoud hiervan werd prijs gesteld.’

Blijvende zorg
In zijn vurige pleidooi voor een betere monumentenzorg verwijst Overvoorde naar
het feit dat Nederland al wel veel doet voor de Hindoemonumenten in Indië. In de
eerste decennia van de twintigste eeuw is met Nederlandse steun onder andere de
Borobudur gerestaureerd. Aan het einde van zijn bezoek legt Overvoorde een waslijst
met klachten voor aan de Gouverneur-Generaal, die hij adviseert een voorbeeld te
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nemen aan de manier waarop de Britten de zorg voor hun overzeese monumenten
hebben geregeld. Terug in Nederland krijgt Overvoorde de heuglijke mededeling
van de Gouvernementssecretaris dat op grond van zijn rapport ‘voorloopige
maatregelen zijn genomen om verder verval der monumenten tegen te gaan, en dat
het in het voornemen van den landvoogd ligt om de blijvende zorg hiervoor op te
dragen aan den in het volgend jaar ter vervanging van de Commissie voor de
Hindoe-monumenten in te stellen Oudheidkundigen Dienst.’ Het duurde nog tot 1931
voordat Nederlands-Indië een Monumentenordonnantie kreeg. Overvoorde heeft dat
niet meer meegemaakt; hij overleed in 1930. Dat de monumentenzorg in
Nederlands-Indië zo'n wettelijke regeling kreeg, blijft echter bijzonder gezien het
feit dat in Nederland pas in 1961 een Monumentenwet van kracht werd. Overvoorde's
ambitie om een Geïllustreerde Beschrijving samen te stellen van de monumenten
van Nederlandse kunst in de ‘tegenwoordige en vroegere koloniën’ is indertijd niet
gerealiseerd. Noch de Rijkscommissie noch de overheid liet zich indertijd verleiden
tot een uitgesproken stellingname ten aanzien van haar verantwoordelijkheden jegens
het ‘Nederlands cultureel erfgoed overzee’.

Uitsluitend op verzoek
Na de Tweede Wereldoorlog leek Nederland het erfgoed in Zuid-Oost Azië voorgoed
kwijt te raken. De bemoeienis van het Rijksbureau respectievelijk de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg bleef tot in de jaren tachtig dan ook hoofdzakelijk beperkt
tot de welwillende medewerking aan enkele belangrijke, maar tamelijk
persoonsgebonden projecten in ‘de West’: de beschrijving van de monumenten van
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Curaçao en Suriname, achtereenvolgens door prof. dr. M.D. Ozinga in de jaren vijftig
en prof. dr. ir. C.L. Temminck Groll in de jaren zeventig. Beide publicaties zijn min
of meer geschoeid op de leest van de Geïllustreerde Beschrijving van de Nederlandse
monumenten van geschiedenis en kunst.5. Ozinga en Temminck Groll maakten hun
reizen uitsluitend op verzoek van de betreffende landen. De andere activiteiten vanuit
de RDMZ op het terrein van het overzees erfgoed beperkten zich tot in de jaren
tachtig hoofdzakelijk tot publicaties over dit onderwerp in het Bulletin van de
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond.6. Niettemin verzamelden Ozinga en
Temminck Groll in de loop der jaren een schat aan informatie en materiaal. Hoe dat
ging is een verhaal apart.

De ontdekkingsreizen van Temminck Groll
In de voetsporen van Overvoorde en Ozinga heeft professor Temminck Groll de
afgelopen decennia een cruciale rol gespeeld in de monumentenzorg in gebieden
waar de Nederlanders ooit de gebouwde omgeving hebben beïnvloed. Aan de
bemoeienis van Temminck Groll met dit gemeenschappelijk cultureel erfgoed lag
geen duidelijk beleid ten grondslag. Hij ging als hij gevraagd werd, deed zijn werk
naar tevredenheid en werd opnieuw gevraagd. Vanaf de jaren zeventig verlegde hij
met zijn verhalen ook de horizon van menige student. Thans werkt hij aan een
bijzondere opdracht van de RDMZ: een Geïllustreerde Beschrijving van het cultureel
erfgoed overzee.
Coen Temminck Groll was begin jaren vijftig een van de weinigen die in Delft
afstudeerde als bouwkundig ingenieur met als specialisatie restauratie. Van 1954 tot
1957 werkte hij bij de RDMZ in een hoedanigheid die later met de naam
‘bouwhistoricus’ zou worden aangeduid. In diezelfde tijd verdiepte hij zich bij de
Delftse hoogleraar E.H. ter Kuile verder in de kunsthistorie, waarin hij in 1963
promoveerde. ‘Ik heb altijd geprobeerd een brug te slaan tussen vormgeving, techniek,
constructie en geschiedenis. Als klein jongetje deed ik dat al met auto's; later in mijn
beroep combineerde ik bouwkunde en kunsthistorie.’ Achteraf beschouwd is het juist
die combinatie die hem uitermate geschikt maakte voor de monumentenzorg in de
voormalige overzeese gebieden. Wie hem uitnodigde sloeg oneerbiedig gezegd twee
vliegen in één klap.

Ozinga: godheid op Curaçao
Vanuit de behoefte om dichtbij de uitvoering te staan, trad de jonge ingenieur
Temminck Groll in 1957 als restauratie-architect in dienst bij de gemeente Utrecht.
Kort daarop werd hij voor het eerst gevraagd om naar Suriname te gaan en advies
uit te brengen over de restauratie van Fort Zeelandia. Daarmee werd hij de opvolger
van professor Ozinga die wegens zijn kennis van de zeventiende- en
achttiende-eeuwse architectuur sinds de jaren vijftig contact had met
monumentenzorgen op Curaçao en in Suriname.
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De RDMZ had officieel weinig bemoeienis met wat toen nog heette ‘het overzeese
culturele erfgoed’, maar verleende volgens Temminck Groll wel van meet af aan
allerlei faciliteiten: ‘De dienst was er voor de monumentenzorg in Nederland. Toen
Ozinga in de jaren vijftig werd gevraagd om naar Curaçao te gaan, gebeurde dat dan
ook vooral uit hoofde van zijn functie als architectuurhistoricus aan de universiteit
van Utrecht. Toch heeft hij op zijn eerste reis in 1956 wel voor zes maanden
fotograaf-tekenaar H. van der Wal van de dienst meegekregen. Daardoor liggen de
authentieke tekeningen van de monumenten op Curaçao ook bij de RDMZ en is het
Monumentenboek Curaçao in 1959 geheel in de vorm en de stijl van de toenmalige
Geïllustreerde Beschrijving uitgegeven. Het verschil was dat niet de RDMZ als
opdrachtgever voor het boek optrad, maar de Stichting Monumenten Curaçao. Die
heeft de boeken ook naar het eiland verscheept en van daaruit verkocht.’ De
Nederlandse overheid bemoeide zich in die tijd nog niet met de monumenten in de
overzeese gebiedsdelen. Ozinga werd uitgenodigd door het particulier initiatief op
Curaçao, waarin dr. ir. P.C. Henriquez een belangrijke rol speelde. ‘De Stichting
Monumentenzorg Curaçao was in 1954 opgericht om historische huizen die verloren
dreigden te gaan op te kopen, te restaureren en te beheren, zoals de Vereniging
Hendrick de Keyser in Nederland. Om haar werk te kunnen doen had die stichting
behoefte aan een monumentenbeschrijving en zo kwam ze bij Ozinga terecht.
Vermoedelijk hebben ze vanuit Curaçao de RDMZ gevraagd hoe ze zo'n beschrijving
moesten aanpakken. Ozinga heeft die monumentenbeschrijving toen heel voortvarend
aangepakt en is voor de monumentenzorg op Curaçao een godheid geworden. Het
is daar nog steeds “Ozinga zei dit” en “Ozinga zei dat”,’ vertelt Temminck Groll.
Ozinga's boek bracht erkenning voor de monumentenzorg op het eiland en was tevens
het eerste boek over dit onderwerp in het Caraïbisch gebied. Het lokale bestuur, onder
meer in de persoon van de latere gouverneur prof. dr. R.A. Römer, raakte er nauw
door bij de zaak betrokken.

Suriname wil ook monumenten
Tussen Suriname en de Antillen, de laatste overzeese gebiedsdelen van het Koninkrijk
der Nederlanden,
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3 Paramaribo (Suriname), Oranjestraat (thans Mr. dr. J.C. de Mirandastraat). Foto 1878 (collectie
Surinaams Museum).

bestond in de jaren vijftig en zestig op veel fronten een concurrentiestrijd. Het was
daarom niet verwonderlijk dat Suriname omstreeks 1960 ook ineens oog kreeg voor
zijn monumenten. ‘Toen ze er in Suriname lucht van kregen waar Ozinga mee bezig
was, werden ze jaloers en zeiden: “Als Curaçao monumenten heeft, hebben wij die
vast ook wel.” In Suriname had nog bijna nooit iemand naar de cultuurhistorische
waarde van oude gebouwen gekeken. Daarom vroeg de minister van Cultuur, A.J.
Morpurgo, aan Ozinga of hij de volgende keer op de terugweg via Suriname kon
gaan om te kijken of ze daar ook monumenten hadden. Toen Ozinga daar kwam was
hij echt verpletterd; zulke mooie achttiende- en vroeg-negentiende-eeuwse huizen,
kerken en synagogen, forten en plantagegebouwen hadden ze. Vervolgens heeft
Suriname via STICUSA, de stichting voor de culturele samenwerking tussen
Nederland en Suriname en de Antillen, geregeld dat Ozinga kon worden uitgenodigd
voor een uitvoeriger bezoek. In de winter van '60 -'61 heeft hij daar gehoor aan
gegeven. Hij kreeg een fotograaf van het land mee en heeft aangewezen welke
gebouwen in zijn ogen monument waren. Hij werd heel enthousiast ontvangen door
plaatselijke mensen zoals Jim Douglas, de districtscommissaris van
Nieuw-Amsterdam, die zelf al bezig was met de geschiedenis en de restauratie van
het fort in zijn gebied. Ozinga heeft toen een concept-monumentenlijst gemaakt en
meteen al een huis kunnen redden dat lelijk verbouwd dreigde te worden. Ook kon
hij de bouw van een modern kantoorpand op een stedenbouwkundig gevoelige plek
aan de historische Waterkant voorkomen. Vervolgens vroeg minister Morpurgo hem
of het fort Zeelandia, dat in het hart van Paramaribo ligt en dat leeg zou komen na
de bouw van een nieuwe gevangenis, geschikt was om er een museum van te maken.
Ozinga zei toen: “Dat kan ik niet beoordelen, vraag maar een restauratie-architect,
bijvoorbeeld Temminck Groll.” Het toeval wilde dat de burgemeester van Utrecht,
jhr. mr. C.M. de Ranitz, net in Suriname was geweest en had gezegd: “Als wij iets
kunnen doen,
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laat het ons dan weten.” Ze hebben mij voor een bezoek van twee maanden
aangevraagd. De STI-CUSA heeft toen mijn salaris aan de gemeente betaald, naast
mijn reiskosten, mijn uitrusting, fototoestel en filmpjes. Het land moest mijn verblijf
en binnenlands transport betalen. Zo ben ik in '62 naar Suriname gegaan met als
hoofdopdracht het maken van een schetsplan voor de restauratie en verbouwing van
Fort Zeelandia tot een nationaal museum.’

Creools vakmanschap
Tijdens zijn eerste verblijf in Suriname maakte Temminck Groll niet alleen het
schetsontwerp voor het fort, hij werkte ook de monumenteninventarisatie van Ozinga
uit: ‘Straat voor straat heb ik de hele oude stad afgewandeld, die best groot is, en een
plattegrond gemaakt met daarop aangegeven alle huizen die waardevol waren. Ook
heb ik adviezen uitgebracht over huizen waarvan Ozinga had gezegd: “Wees daar
voorzichtig mee.” Ik ben ontzettend hartelijk ontvangen. Vooral het Creoolse
bevolkingsdeel was erg geïnteresseerd, omdat het over hun eigen bouwtraditie ging.
In de achttiende eeuw was er onder andere via het werk in de bouw direct contact
tussen de zendelingen van de Evangelische Broedergemeente en de slaven en de
vrije zwarte bevolking. Zo is het hele timmer- en aannemersvak al heel vroeg een
Creools vak geworden waarin een eigen stijl is ontwikkeld. De opdrachtgevers waren
weliswaar doorgaans Nederlanders, maar in de houtstijl zijn duidelijk ook de Duitse
invloeden van de Broedergemeente te zien. De karakteristieke bouwstijl van Suriname
gaat uit van het mooie hout van het land plus de houtvaardigheid die de Creoolse
bevolking al uit Afrika had meegenomen. Daarom was de lokale bevolking die dat
vakmanschap bezat ook zo geïnteresseerd en heel behoorlijk in staat om die houten
gebouwen te herstellen.’ Niet iedereen in Suriname kon zich al het belang van
monumentenzorg voorstellen, merkte Temminck Groll toen hij met foto en al in de
krant was verschenen om uit te leggen wat hij met die oude gebouwen voorhad. ‘De
volgende dag kwam ik in de fotozaak waar ik altijd mijn filmpjes haalde. De Chinese
eigenaar herkende mij uit de krant en zei: “O, u bent die meneer van de
monumentenzorg. Maar wat wilt u nou: al die ouwe troep weg en overal standbeelden
neerzetten?”’

Inventariseren maar!
Voordat hij uit Suriname vertrok, leverde Temminck Groll zijn schetsplan voor Fort
Zeelandia in bij de verantwoordelijke ministers van Onderwijs & Cultuur en Openbare
Werken & Verkeer. Deze verzochten het architectenbureau Van Oerle en Schrama
in Paramaribo het verder uit te werken en te begroten. Onder leiding van dit bureau
is het fort vervolgens gerestaureerd en als museum ingericht. De eerdergenoemde
districtscommissaris van Nieuw-Amsterdam, Jim Douglas, met wie Temminck Groll
zeer bevriend was geraakt, heeft na zijn pensionering dat museum tien jaar lang
beheerd. Toen Temminck Groll in 1964 door de RDMZ gevraagd werd voor de
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functie van rayonhoofd voor Utrecht en Gelderland, nam hij zijn betrokkenheid bij
Suriname als vanzelfsprekend mee naar binnen: ‘Het hoorde al bij mij en de dienst
is ook altijd soepel geweest als ik werd teruggevraagd. Ook verleende de dienst
gastvrijheid aan stagiairs uit Suriname, de Antillen en Ghana, die zich met de
monumenten in hun land bezighielden. Op een gegeven moment kreeg mijn
schilderachtige assistent in het rayon, Tom van der Hoeven, een baan als hoofd
Openbare Werken in Paramaribo. Toen hij daar een tijdje zat en door het tropenrooster
's middags tijd overhield, stelde hij mij voor om samen de monumentenbeschrijving
van Suriname op te zetten, waar minister Morpurgo al op had aangedrongen. Het
werk liep via WOTRO, de tropische afdeling van de stichting voor Zuiver
Wetenschappelijk Onderzoek (ZWO). Van der Hoeven heeft daarvoor toen het geld
bij elkaar gekregen en in 1966 ben ik weer naar Suriname gegaan. Ik kreeg
probleemloos verlof van de dienst. Ondertussen wilden de andere vijf Antilliaanse
eilanden ook een monumenteninventarisatie en vroegen ze mij bovendien om als
aanvulling op het werk van Ozinga de negentiende-eeuwse monumenten op Curaçao
te inventariseren.
Zodoende ben ik in '66 en '67 twee maal drie weken naar Suriname en de Antillen
geweest.’ Beide keren inventariseerde Temminck Groll na zijn werk in Suriname
ook in anderhalve week de monumenten op de Antilliaanse eilanden. ‘Dat was een
belevenis op zich. Gelukkig kan ik goed rennen en in korte tijd rissen foto's en
aantekeningen maken. Het is een enkele keer gebeurd dat ik een verkeerd bijschrift
bij een foto maakte, maar dat werd gelukkig op tijd opgemerkt.’ Het vervoer naar
de kleinste eilanden was een verhaal apart. ‘Voor Saba had ik één dag. Dat eiland
rijst uit de blauwe zee omhoog als een Zwitserse berg bekleed met tropisch oerwoud
en drie Engelse dorpjes; ongelooflijk mooi. Ik werd daar op het vliegveld van 300
meter lang afgezet door een vliegtuigje dat me 's avonds weer zou komen ophalen.
Maar het kwam niet, want het had op het vorige eiland een wiel verloren. Ik moest
dus blijven en werd de volgende dag met een klein bootje naar een grotere vissersboot
gebracht. Midden op zee moest ik tussen twee maal twee grote zwarte mannen in
een tegengestelde beweging van de ene boot naar de
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4 Fort Island, Essequibo (Guyana), grafzerk van commandant Johannes Backer (1737-1772) in de
Fortkerk. Foto C.L. Temminck Groll, 1976 (collectie RDMZ / Temminck Groll).

andere overdwars worden overgegooid en opgevangen. Ik wist eerst niet wat me
overkwam, maar ter geruststelling zeiden ze dat ze koningin Juliana en de prinsessen
ook wel eens zo overgegooid hadden.’

Forten in Ghana
Terwijl Temminck Groll op afstand de monumenteninventarisatie in Suriname
begeleidde, verloor hij al gauw zijn steun en toeverlaat Tom van der Hoeven, die
overleed aan de kinderverlamming die hij in Brazilië had opgelopen. Zijn
coördinerende rol werd overgenomen door het architectenbureau Van Oerle en
Schrama, later Moll en Tjin A Djie en nu Tjin A Djie Partners geheten. Zij vonden
een talentvolle jonge Nederlandse dienstplichtige met een bouwkundige achtergrond
die na zijn diensttijd graag in Suriname wilde blijven. Deze Ruurd Krooshof tekende
in twee jaar tijd alle bijzondere gebouwen in een stijl die perfect aansloot bij hun
uitstraling, tot grote vreugde van Temminck Groll.
Hoewel de RDMZ officieel nog steeds geen beleid had voor het werk in de
overzeese gebieden, leende de dienst Temminck Groll in 1967 ook uit aan de
Nederlandse ambassadeur in Ghana. Hij moest op verzoek van de Ghanese regering
een deskundige blik werpen op de dertien Nederlandse forten op de zogeheten
Goudkust. Aan de Engelse koloniale tijd had Ghana een monumentendienst
overgehouden. De Ghanezen wilden echter ook graag van de landen die de forten
oorspronkelijk gebouwd hadden, horen wat er typerend was voor hun bouwstijlen.
Behalve de Nederlanders hadden eerst de Portugezen en nadien de Engelsen en de
Denen in de zeventiende en achttiende eeuw de kusten van Ghana druk bevaren en
bevochten. In drie weken tijd bezocht Temminck Groll bijna alle forten langs de
Ghanese kust. Hij werd overal met veel egards verwelkomd: ‘De Nederlanders hebben
een uitstekende naam bij de kustbewoners, omdat ze indertijd goede zaken hebben
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gedaan. De slaven waren immers nooit afkomstig uit de kustvolkeren. Maar ik heb
me nog nooit zo koloniaal gevoeld als in het onafhankelijke Ghana, want ik kreeg
een hele ploeg dragers mee. Tijdens mijn verblijf op de meest afgelegen forten kreeg
ik eten uit blikjes die ze speciaal voor me uit de stad hadden gehaald, omdat ze wisten
dat Europeanen niet goed tegen hun eten konden. Omdat ik de verhalen kende over
mensen die doodziek waren geworden na het drinken van Nijlwater, hield ik mijn
hart
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5 Elmina (Ghana), Hollands kerkhof. Foto C.L. Temminck Groll, 1969 (collectie RDMZ / Temminck
Groll).

vast toen ik voor een vriendschapsdronk werd uitgenodigd door een dorpsoudste in
de buurt van Fort Batenstein. Tot mijn vreugde had hij een grote fles Heineken laten
aanrukken.’ Toch nam Temminck Groll door tijdgebrek onbewust een risico waardoor
hij vijf maanden later doodziek bijna in een Italiaans ziekenhuis belandde: ‘Op een
gegeven moment stonden we voor de keuze om nog een interessant fort te bezoeken
dat aan de overkant van de rivier lag. Maar de brug lag kilometers verderop en
omrijden zou ons teveel tijd kosten. Het alternatief was door de rivier te waden. Ik
koos voor dat laatste, maar dat had ik als Europeaan beter niet kunnen doen. Toen
ik vijf maanden later op vakantie in Italië doodziek werd, was er gelukkig een
Nederlandse arts die de symptomen herkende, anders was ik onder een renaissance
plafondschildering in een ospedale aan mijn einde gekomen.’ Deze aanslag op zijn
gezondheid deed niets af aan het belang dat Temminck Groll aan de forten hechtte
als overblijfselen van de Nederlandse geschiedenis. Na zijn bezoeken aan Ghana
werden Fort Amsterdam en Fort Batenstein voorgedragen voor restauratie. Dat
gebeurde in overleg met de hoogleraar geschiedenis A. van Dantzig, die aan de
universiteit van Ghana verbonden was. De stichting Cultuurgeschiedenis Nederlanders
Overzee (CNO) zamelde er geld voor in, maar de restauratie werd maar ten dele
uitgevoerd. Door de black consciousness-beweging van het einde van de jaren zestig,
bekend van de leuze ‘black is beautiful’, kwam een van de forten al gauw in een heel
ander politiek daglicht te staan: het werd het symbool van de slavenhandel. Pas in
de jaren tachtig herleefde de belangstelling voor de forten en konden verschillende
Nederlandse studenten uitvoerig onderzoek verrichten.

Klooster
Ondanks de medewerking die hij voor zijn buitenlandse werkzaamheden kreeg,
beviel het werk bij de RDMZ Temminck Groll in de jaren zestig maar matig: ‘Als
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rayonhoofd werd je van keet naar keet gesleept en zat je de hele tijd in de sigarenrook
van sommige dominees en aannemers. Daar kon ik slecht tegen; ik kwam soms
huilend van de pijn in mijn ogen de keet uit. En er werd daar vrijwel alleen
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gepraat over geld, terwijl ik eigenlijk zelf restauraties wilde doen. Toen Ozinga mij
in '67 vroeg om een collegereeks te geven aan het Kunsthistorisch Instituut in Utrecht
en ik daar een parttime aanstelling kon krijgen, ben ik bij de dienst weggegaan en
tegelijkertijd mijn eigen restauratiebureautje begonnen. Het onderwijs lag mij wel
en ik kreeg ook tijd om het boek over Suriname af te maken. We hadden geld van
WOTRO/ZWO en in '71 ben ik op die basis opnieuw naar Suriname gegaan. Dat
was qua financiering wel een verschil, want WOTRO ging uit van mensen die in het
oerwoud in een tentje insecten of inheemse gebruiken gingen onderzoeken. Gaf
STICUSA volgens de normen voor hogere ambtenaren honderd gulden per dag;
ZWO gaf twintig gulden. Maar daar had ik geen moeite mee. In zes weken heb ik
de hele basistekst van het boek geschreven, op de archiefstukken na die dr. Johanna
Hollestelle had verzameld. Terug in Nederland heb ik een collega van het instituut,
een pater, gevraagd of hij geen klooster wist waar ik het werk rustig kon afronden.
Zo heb ik acht dagen in het franciscanenklooster in Alverna bij Nijmegen gezeten
met veertien dozen materiaal. Bij elke maaltijd hoorde je bovendien een heiligenleven.
Na acht dagen was het boek klaar.’ Bladerend door zijn boek De architectuur van
Suriname 1667-1930, dat in 1973 werd gepubliceerd, zegt hij: ‘Hiervan zijn zeker
vijftig pagina's inmiddels verbrand. Suriname probeert nu met hulp van de RDMZ
de rest geplaatst te krijgen op de lijst van het Werelderfgoed.’

‘Gelas-in-lood’
De basis die Temminck Groll na Ozinga had gelegd voor de monumenteninventarisatie
op de Antillen werd in de jaren zeventig opgepakt door zijn studenten. Drie van hen
zijn later bij de RDMZ gaan werken: Kitty van Groningen, Rob Apell, thans directeur
van het Bureau Monumentenzorg van de gemeente Amsterdam, en Ypie Attema.
Tijdens hun studie deden zij een project rond Sint Eustatius, een eiland waarover
Ypie Attema later ook een publicatie heeft verzorgd. Voor de RDMZ bleef Temminck
Groll voorlopig nog de man voor de overzeese gebieden. Toen de stedelijke
autoriteiten van Jakarta in 1972 vroegen om Nederlands advies over de restauratie
van het voormalige Batavia, was Temminck Groll de aangewezen persoon om de
Aziatische kant van het overzeese cultureel erfgoed te onderzoeken. Nadat hij op
eigen initiatief een bezoek had gebracht aan Sri Lanka, waar hij de latere
ICOMOS-voorzitter Ronald Silva leerde kennen, kwam hij in Indonesië terecht. Daar
ontdekte hij naast de oudere architectuur waarvoor hij was gevraagd ook de
vroeg-twintigste-eeuwse architectuur van de hand van Nederlanders als Aalbers,
Maclaine Pont, Wolff Schoemaker en Ghijsels. In bouwkunst deden zij voor hun
tijdgenoten in Nederland niet onder, maar omdat hun werk in Indonesië stond waren
zij nooit zo bekend geworden. Ook al was onder Soekarno alles wat Nederlands was,
taboe geweest, Temminck Groll merkte dat de Nederlanders op het gebied van de
archeologie geen kwaad konden doen: ‘Wat mij altijd is opgevallen aan de
Nederlandse bemoeienis in overzeese gebieden is de grote belangstelling voor de
lokale cultuur. Daar waren ze behoorlijk uniek in. In Azië documenteerden ze alles
wat ze aantroffen en interessant vonden. In 1905 leidden Nederlanders de
consciëntieuze eerste restauratie van de Borobudur en later ook die van andere
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Hindoe-Boeddhistische tempels. Dat wordt in Indonesië nog steeds zeer gewaardeerd.’
Vanaf 1972, toen Temminck Groll een aanstelling kreeg als eerste hoogleraar in de
restauratie aan de Technische Hogeschool van Delft, begeleidde hij ook studenten
uit Indonesië en waren zijn Nederlandse studenten betrokken bij projecten in vrijwel
alle landen die ooit een band met Nederland hadden. Toen hij zelf in 1979 als
co-promotor terug kwam in Indonesië, bleek dat zijn aandacht voor de
vroeg-twintigste-eeuwse architectuur inmiddels gedeeld werd: ‘Het hotel waar ik de
vorige keer had gelogeerd heette inmiddels in de folders Heritagehotel. En iedereen
was dol op het Gelas-in-lood Gelas-in-lood, zoals het glas-in-lood, dat begin deze
eeuw veel was toegepast, in de Indonesische meervoudsvorm wordt genoemd.’

Honderd dozen gemeenschappelijk erfgoed
Tegen de tijd dat Temminck Groll in Delft met de VUT ging, in 1986, was duidelijk
geworden dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zich nadrukkelijk verder
moest ontwikkelen tot kennisinstituut. In dat kader kreeg Temminck Groll, die vanuit
zijn verschillende functies altijd een nauw contact met de dienst was blijven
onderhouden, een contract om de kennis over het gemeenschappelijk cultureel erfgoed
bij elkaar te brengen en te verwerken. Het eerste bescheiden product was het boekje
The Dutch in Asia and other continents, dat hoorde bij de tentoonstellingspanelen
die de dienst voor het internationale congres van ICOMOS op Sri Lanka in 1993
samenstelde. Een boekje van vijftig bladzijden steekt echter wat schraal af tegen de
honderd dozen met tekeningen, foto's en beschrijvingen die Temminck Groll inmiddels
heeft verzameld. Na de officiële afschaffing van de apartheid in 1990 kon hij ook
eindelijk materiaal over Zuid-Afrika aan zijn verzameling toevoegen. Daarbij heeft
hij naast de bekende
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gebouwen uit de zeventiende en achttiende eeuw aan de Kaap ook de
negentiende-eeuwse bouwkunst van Nederlandse origine ontsloten: ‘Op de dag dat
de Tweede Kamer officieel het herstel van de culturele contacten met Zuid-Afrika
goedkeurde, zat ik al in het vliegtuig. Men had voor mij allereerst een lezing voor
zwarte studenten georganiseerd. Ik had me in Delft al verdiept in de bouwkunst daar,
omdat ik een promotie-onderzoek naar Nederlandse kerken in Zuid-Afrika had
begeleid. Maar de grote verrassing was voor mij het werk van de negentiende-eeuwse
architecten Sietse Wierda en Klaas van Rijsse die in Transvaal gebouwen in
neo-renaissancistische stijl en rode Groninger baksteen hebben neergezet.’
Het is de bedoeling dat de RDMZ het materiaal dat Temminck Groll in de loop
van tientallen jaren heeft verzameld, publiceert in een speciale Geïllustreerde
Beschrijving. Het materiaal voor dit boek blijft groeien, want ook de studenten die
Temminck Groll tegenwoordig als bijzonder hoogleraar restauratie aan de Universiteit
van Amsterdam begeleidt, raken geïnspireerd door zijn verhalen en doen projecten
‘in den vreemde’.
Tot zijn vreugde ziet hij dat ook binnen de dienst een paar mensen met dezelfde
hartstocht bezig zijn met het gemeenschappelijk cultureel erfgoed. ‘Binnen een
ambtelijke organisatie werd dit werk vaak als een snoepreisje beschouwd, terwijl ik
heb ervaren dat het voor de kwaliteit en de kennis belangrijk is dat een vaste persoon
vertrouwd is met een bepaald gebied en daarmee de contacten onderhoudt. Die wordt
dan ook ter plekke van 's morgens vroeg tot 's avonds laat aan het werk gezet.’

Officieel beleid
Ruggengraat
Ook al volgt zijn werk eerder de inhoudelijke dan de beleidsmatige lijn, het is geen
toeval dat Temminck Groll eind jaren tachtig een officiële opdracht krijgt van de
RDMZ om met medewerking van de dienst zijn materiaal in de verzamelingen in te
voeren. Het ‘Nederlands cultureel erfgoed overzee’ komt eind jaren tachtig bij de
RDMZ steeds meer in beeld, vooral door officiële verzoeken om assistentie (Curaçao
1987, Indonesië 1989, Sri Lanka 1994) en door ministeriële werkbezoeken (Suriname
1990). Het huidige hoofd van de Stafdienst Bedrijfsvoering, F.J.L. van Dulm, merkte
eind jaren tachtig dat er grote behoefte was aan afstemming van dit internationale
werk met andere partijen. ‘Voordat de cultuurnota's van de jaren negentig er aandacht
aan besteedden, had de overheid geen internationaal monumentenzorgbeleid. Naar
aanleiding van alle verzoeken, met name van de Antillen en Indonesië, heeft de dienst
eind jaren tachtig besloten daarvoor een voorzet te doen.’ In 1988 heeft de RDMZ
met het discussiestuk De RDMZ en de internationale monumentenzorg buiten Europa7.
en met een informatiemiddag over dit onderwerp het internationale monumentenbeleid
geëxpliciteerd. Reden voor de toenmalige hoofddirecteur Cultuurbeheer van het
ministerie van WVC, J. Jessurun, om de RDMZ te verzoeken een notitie over dit
onderwerp op te stellen.8. Dit heeft in 1989 geresulteerd in de nota De Rijksdienst
tussen Oost en West. Nota over de Internationale Monumentenzorg en de plaats van
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de Rijksdienst voor de Monumentenzorg daarin. In deze nota geeft de opsteller, Frits
van Dulm, behalve een aantal aanbevelingen over de rol van de RDMZ op het terrein
van de internationale monumentenzorg, een overzicht van de bilaterale en multilaterale
contacten van de RDMZ binnen en buiten Europa.
De discussie inspireerde ook de Monumentenraad tot het formuleren van zijn visie
op dit onderwerp, in 1989 verwoord in een brief aan de minister van WVC. De raad
constateert daarin dat van overheidswege op gezette tijden wel op incidenten is
gereageerd, maar dat het nooit is gekomen tot enig structureel, met een visie
onderbouwd beleid. De raad tekent daarbij aan dat de Nederlandse overheid door
haar financiële steun aan verschillende projecten stilzwijgend te kennen heeft gegeven
een zekere verantwoordelijkheid voor of in ieder geval betrokkenheid bij het
‘architectonisch erfgoed overzee’ te hebben. Gezien het grote belang van dit erfgoed
vond de raad dat de overheid meer aandacht aan dit onderwerp zou moeten schenken
en een structureel beleid zou moeten ontwikkelen.9. Dat is uiteindelijk geformuleerd
in de cultuurnota's Investeren in cultuur10. uit 1992 en Pantser of Ruggengraat uit
1996, in 1997 aangevuld met de notitie Verstrooid Verleden.11. Het beleid van de
RDMZ heeft in 1995 zijn beslag gekregen in de notitie: The RDMZ over the border
- De RDMZ over de grenzen.12.

Platform Internationale Monumentenzorg
Omdat naast de RDMZ ook andere instellingen direct of indirect bemoeienis hebben
met monumentenzorg ‘over de grenzen’ is in november 1992 op instigatie van de
dienst het ‘Platform voor Nederlands Stedebouwkundig en Architectonisch Erfgoed
buiten West-Europa’ opgericht, in de wandeling afgekort tot ‘Platform Internationale
Monumentenzorg’. Hierin zijn de belangrijkste instellingen die een rol spelen op het
gebied van architectuur en stedenbouw in het buitenland, vertegenwoordigd. De
RDMZ vervult nu nog het voorzitterschap en secreta-
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riaat van dit platform13. en fungeert voor de aangesloten instellingen als contactpunt,
waar kennis op het gebied van de bouwkunst en stedenbouw wordt gebundeld,
uitgewisseld en overgedragen. Het platform bespreekt de binnengekomen verzoeken
om informatie, wetenschappelijke expertise of technische bijstand en stelt vast hoe
en door wie het beste actie kan worden ondernomen. De RDMZ coördineert het
vervolg en bewaakt de voortgang. De beleidsmatige functie wordt thans in zekere
zin overgenomen door het Gemeenschappelijk Erfgoed Overleg (GEO). Hierin is
zowel het ministerie van OCenW als dat van Buitenlandse Zaken vertegenwoordigd,
naast de Rijksarchiefdienst, de afdeling Onderwaterarcheologie van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de Nederlandse Museum
Vereniging (NMV, vertegenwoordigd door de afdeling Nederlandse geschiedenis
van het Rijksmuseum in Amsterdam) en de RDMZ. De oprichting van het GEO
vloeit voort uit de toenemende politieke aandacht voor het ‘Nederlands cultureel
erfgoed overzee’ en uit de behoefte aan een eenduidige ambtelijke benadering van
de activiteiten op internationaal niveau.14.
De RDMZ, de ROB en de Stichting voor de Nederlandse Archeologie (SNA)
zullen in onderling overleg de contacten met particuliere organisaties op dit gebied
nader bezien. In principe zullen deze contacten voortaan lopen via een nieuw
steunpunt voor de internationale monumentenzorg binnen de gelederen van het
Nederlandse ICOMOS-comité.

Exportproducten van de dienst
De RDMZ profileert zich nu in het buitenland vooral op twee punten: met de aanpak
van stadsvernieuwing in relatie tot de monumentenzorg en met de methodiek van
inventarisatie en selectie zoals die vorm heeft gekregen in het Nederlandse
Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en het daaropvolgende Monumenten
Selectie Project (MSP).15. In principe is de dienst ook inzetbaar op andere terreinen,
waarvoor meer algemene deskundigheid gevraagd wordt. De praktijk wijst echter
uit dat de buitenlandse vraag zich veelal richt op de wijze waarop in Nederland in
de afgelopen decennia de stadsvernieuwing is aangepakt.16. Kenmerkend daarvoor
is de zeer brede benadering, de zogenoemde integrale stadsvernieuwing (integrated
conservation). Een aanpak waarbij, binnen de bestaande sociaal-economische context,
behoud en vernieuwing samengaan. Het totaal van activiteiten - technische zaken
als restauratie en nieuwbouw, maar ook planning, organisatie en financiering - wordt
in internationaal verband veelal aangeduid als ‘urban heritage management’ (beheer
van het bouw- en stedenbouwkundig erfgoed). Andere belangrijke aspecten zijn
publieke onderkenning/ waardering (public awareness) en politiek draagvlak (political
commitment).
De buitenlandse belangstelling voor deze Nederlandse integrale aanpak van de
stadsvernieuwing wordt onder meer ingegeven door het feit dat in de betreffende
landen het stedelijk erfgoed als gevolg van sociaal-economische stagnatie vaak sterk
in verval is geraakt. Bovendien zien veel landen inmiddels ook in dat historische
nederzettingen als cultuur-toeristische trekpleisters economisch interessant kunnen
zijn. Het toerisme kan dan functioneren als een financiële ‘trekker’ voor andere,

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

minder rendabele renovaties van de historische stedelijke structuur, zoals het
verbeteren van het algehele leefmilieu en de openbare ruimte. Veel landen kennen
geen specifieke financiële overheidssteun voor monumentenzorg in de vorm van
subsidies aan derden en kiezen daarom voor een dergelijke marktgerichte benadering.
Het mes snijdt aan twee kanten: de vragende landen maken gebruik van de
Nederlandse expertise en de Nederlandse monumentenzorg doet ervaring op met
‘marktconforme’ restauraties en hergebruik. In dat model bepaalt de overheid de
richting waarin ‘vernieuwd’ wordt en wordt de financiering van de uitvoering een
private aangelegenheid.
In 1992 heeft minister van WVC Hedy d'Ancona het begrip integrated conservation
expliciet aan de orde gesteld tijdens de Europese ministersconferentie over de
archeologie, die gehouden werd op Malta. Zij stelde toen dat de Nederlandse
stadsvernieuwingsaanpak het uitgangspunt moest zijn bij de overdracht van
monumentenkennis.17. Bij deze gelegenheid presenteerde de RDMZ een internationale
handleiding voor stadsvernieuwing in historische kernen.18.
Bij het geven van trainingen over deze onderwerpen werkt de RDMZ sinds een
aantal jaren nauw samen met het Institute for Housing and Urban Development
Studies (IHS) in Rotterdam. Waar het gaat om de integratie van oud en nieuw speelt
ook de directie Kunsten van het ministerie van OCenW een rol.

Het Model Mip
In de jaren tachtig ontwikkelde de RDMZ de inventarisatie- en selectiemethodiek
voor bouwkunst en stedenbouw ten behoeve van het Monumenten Inventarisatie
Project (MIP). Hoewel het MIP speciaal werd ontwikkeld voor de inventarisatie van
de bouwkunst en stedenbouw uit de periode 1850-1940, is de methodiek ook algemeen
toepasbaar bij de inventarisatie van cultureel erfgoed. Kern van het MIP is dat volgens
een uniforme aanpak in betrekkelijk korte tijd een gedegen overzicht kan worden
verkregen
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6 Sint Eustatius (Nederlandse Antillen), woonhuis Prinsesweg 23. Tekening H.J.F. de Roy van
Zuydewijn, 1973 (collectie RDMZ).

van waardevolle gebouwen, complexen en stedenbouwkundige structuren. Bij de
inventarisatie zijn niet alleen architectonische en stedenbouwkundige kwaliteiten
van belang, maar spelen ook de samenhangende cultuurhistorische ontwikkelingen
in het inventarisatiegebied een grote rol.
Sinds de totstandkoming van de methodiek is dit ‘Model Mip’ voor een
gestandaardiseerde inventarisatie verschillende malen in het buitenland
gepresenteerd.19. Onder meer in 1992 in Nantes, tijdens een colloquium georganiseerd
door de Raad van Europa20., in 1995 in Colombo (Sri Lanka), bij een training voor
architecten, stedenbouwers en archeologen21., in 1995-1996 in Medan (Sumatra) en
Jakarta (Java), tijdens congressen over de toekomst van het culturele erfgoed in de
grote steden van Indonesië22., en in 1996 in Sjanghai.23.
Behalve in theorie, is het Model Mip in aangepaste vorm in het buitenland ook in
de praktijk toegepast. Onder meer voor de inventarisatie van monumenten en
waardevolle gebouwen in Bandung en Surabaya (Java)24. en op de
Nederlands-Antilliaanse eilanden Sint Maarten en Sint Eustatius.25

Kennisinstituut voor bouwkunst en stedenbouw overzee
Tijdens de conferentie van ministers belast met de zorg voor het architectonisch
erfgoed, die najaar 1995 werd gehouden in Granada, is het belang van
kennisbundeling, -uitwisseling en -overdracht op het gebied van de internationale
monumentenzorg onderwerp van gesprek geweest. Tegen die achtergrond en
ingegeven door de ambities van de RDMZ om zich te ontwikkelen tot een centraal
kennisinstituut, legt de afdeling Collecties van de dienst zich de laatste jaren toe op
een structurele uitbreiding van de informatie- en documentatiebestanden van de
architectuur en stedenbouw behorende tot het ‘Nederlands cultureel erfgoed overzee’.
De basiscollectie ‘Nederland overzee’ is de laatste jaren aanmerkelijk uitgebreid,
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niet in de laatste plaats door overname van boekerij, archief en fotocollectie van de
eind 1996 opgeheven stichting Cultuurgeschiedenis Nederlanders Overzee (CNO).
De foto- en tekeningencollecties van de RDMZ zijn een aantal jaren geleden fors
uit-
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gebreid met honderden foto's en tekeningen afkomstig uit onder meer de collectie
Temminck Groll. Beide collecties worden regelmatig geraadpleegd door medewerkers
van de RDMZ die zich met het ‘erfgoed overzee’ bezighouden, maar ook door
studenten die op onderwerpen uit ‘de Oost’ of ‘de West’ afstuderen en daarbij worden
begeleid door specialisten van de RDMZ.
De reizende tentoonstelling die de RDMZ in 1993 heeft samengesteld met speciale
medewerking van professor Temminck Groll is inmiddels uitgebreid met vier panelen
over Indonesië en twee over Paramaribo. The Dutch in Asia and other continents
was in 1994 te zien in Museum Bahari in Jakarta en in 1996 in Fort Zeelandia in
Paramaribo. In Paramaribo verrichtte de minister van Buitenlandse Zaken en leider
van de Nederlandse delegatie, Van Mierlo, de opening. Bij die gelegenheid zegde
hij de Surinaamse regering steun toe bij de restauratie van enkele belangrijke
regeringsgebouwen, waaronder het Presidentieel Paleis. Deze toezegging kwam op
een goed moment, omdat zij net voorafging aan de besprekingen tussen de Surinaamse
overheid en de RDMZ over de opzet en uitvoering van een monumentenplan voor
geheel Paramaribo.

De uitvoering van het beleid
Gemeenschappelijk erfgoed
Het ‘Nederlands cultureel erfgoed overzee’ bevindt zich in landen waaraan in het
verleden de naam van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, 1602-1795)
of de West-Indische Compagnie (WIC, 1621-1791) was verbonden en waar de
Nederlanders hebben gebouwd en ontwikkeld ten behoeve van hun eigen
(handels)nederzettingen.26. Dat zijn de Nederlandse Antillen en Aruba, de Republiek
Suriname, Trinidad, Tobago, Guyana (voormalig Nederlands West-Indië), Indonesië
(voormalig Nederlands Oost-Indië, later Nederlands-Indië) en landen als de Verenigde
Staten van Amerika, Zuid-Afrika en Ghana, India, Maleisië (Malakka) en Sri Lanka
(Ceylon).27. Wat hier nog resteert aan door Nederland beïnvloede bouwwerken,
begraafplaatsen en nederzettingen wordt tegenwoordig algemeen aangeduid als
mutual heritage of ‘gemeenschappelijk erfgoed’. Op grond van de OCen W-nota
Pantser of Ruggengraat uit 1996 ligt de prioriteit van de samenwerking met de landen
‘overzee’ bij de Nederlandse Antillen en Aruba, Suriname, Zuid-Afrika, Indonesië,
Sri Lanka en Ghana.28. Op de meer recente ontwikkelingen in deze gebieden wordt
hieronder nog wat nader ingegaan.

De Nederlandse Antillen en Aruba
De RDMZ is bij de monumentenzorg op de Nederlandse Antillen en Aruba tot
halverwege de jaren tachtig niet wezenlijk betrokken geweest. Wel is, zoals gezegd,
in 1959 Ozinga's standaardwerk De Monumenten van Curaçao in woord en beeld
verschenen en zijn door Temminck Groll lijsten van waardevolle gebouwen en
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structuren op de zes eilanden opgesteld (1966 en 1977). Ozinga en Temminck Groll
hebben mede de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de monumentenzorg
op de Nederlandse Antillen en Aruba. Desondanks beschikt alleen Curaçao sinds
1989 over een wettelijk gefundeerde monumentenzorg. Voor Aruba en voor Sint
Eustatius wordt daaraan op dit moment gewerkt.29. De RDMZ is hierbij zijdelings
betrokken. De contacten met de andere eilanden, Bonaire, Sint Maarten en Saba, zijn
incidenteel en betreffen tot op heden voornamelijk vragen over inventarisatie, selectie
en bescherming.30.
Dit jaar is door de Nederlandse overheid voor de duur van vijf jaar (1997-2001)
met de Nederlandse Antillen en Aruba een overeenkomst getekend, die is gericht op
culturele uitwisseling tussen de delen van het Koninkrijk en het bewaren van het
cultureel erfgoed van de eilanden. Tussen de RDMZ en het Kabinet voor
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KabNA) in Den Haag vindt regelmatig
overleg plaats over de monumentenzorg op de eilanden.31.

Curaçao
Sinds de bemoeienissen van Ozinga en Temminck Groll met de monumenten in de
jaren vijftig, zestig en zeventig, is pas in 1987 weer sprake van Nederlandse
betrokkenheid bij de monumentenzorg op Curaçao. In dat jaar kwam de vraag van
de Stichting Monumentenzorg Curaçao om assistentie bij het opbouwen van een
monumentenbeleid. De RDMZ kreeg een adviserende rol in de organisatorische en
inhoudelijke aspecten daarvan. In 1989 volgde op verzoek van de Dienst voor
Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (DROV) van het Eilandgebied Curaçao
een werkbezoek aan Willemstad door een kleine RDMZ-delegatie.32. Onderwerpen
van gesprek waren wet- en regelgeving, de organisatievorm van de in te stellen
(overheids)monumentenzorg op Curaçao en de selectie en beschrijving van de
monumenten ten behoeve van wettelijke bescherming. Mede op basis van de adviezen
van de RDMZ is in 1990 het Monumentenplan voor Willemstad Curaçao vastgesteld.33
Voortvloeiend uit deze contacten is een bestuurlijk medewerker van de RDMZ in
de periode 1990-1994

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

345

7 St. John's, Saba (Nederlandse Antillen), Huis Daniël. Foto C.L. Temminck Groll, 1989 (collectie
RDMZ / Temminck Groll).

8 Curaçao (Nederlandse Antillen), landhuis Savonet. Foto C.L. Temminck Groll, 1976 (collectie
RDMZ / Temminck Groll).
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tweeëneenhalf jaar gedetacheerd geweest op Curaçao, om samen met de DROV het
Monumentenbureau op te zetten, een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen van de
subsidiesystematiek en het (mee) vormgeven van het monumentenbeleid.34. In
november 1993 zijn in Willemstad de eerste honderd panden als beschermd monument
aangewezen. Sindsdien is gestaag voortgewerkt aan bescherming, beschrijving en
restauratie.
Daarnaast namen vertegenwoordigers van de RDMZ deel aan de vergaderingen
van de in 1988 in het leven geroepen Interregionale Werkgroep Aktie Willemstad
(ICAW). Deze werkgroep stelde zich ten doel de UNESCO-nominatie van het
historische gedeelte van Willemstad voor de Lijst van het Werelderfgoed voor te
bereiden en te ondersteunen.35. Inmiddels is het voorstel afgerond en bij de UNESCO
ingediend.36. Naar verwachting zal naar aanleiding van deze voordracht eind 1997
een besluit genomen worden.

Suriname
Ook Suriname beschikte al relatief vroeg over een lijst van waardevolle gebouwen,
opgesteld door M.D. Ozinga in de jaren vijftig en herzien en uitgebreid door C.L.
Temminck Groll in 1967. De Monumentenverordening dateert van 1963, maar
eigenaren en belanghebbenden zijn nooit officieel op de hoogte gesteld van de
‘beschermde’ status van hun eigendom. Verder ontbreekt een bestuurlijk en
operationeel kader waarbinnen behoud en hergebruik van structuren en monumenten
actief en effectief kunnen worden geregeld en ongewenste ontwikkelingen kunnen
worden tegengegaan. Toch zijn er dankzij het particulier initiatief in de afgelopen
decennia verschillende restauraties uitgevoerd. Daartegenover staat helaas dat de
laatste jaren verschillende belangrijke monumenten zijn afgebrand. Onlangs nog het
buitengewoon monumentale en nog vrijwel geheel authentieke huis Gravenstraat 6,
dat in 1774 voor gouverneur Jean Nepveu werd gebouwd.
Het huidige werkverband tussen de RDMZ en Suriname vloeit voort uit het
werkbezoek in oktober 1990 van de minister van WVC Hedy d'Ancona aan Suriname.
Dit bezoek vond plaats ter uitvoering van de Culturele Overeenkomst van 5 februari
1976 tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Suriname. Behalve
onderwerpen als onderwijs en onderzoek, taal en letteren en welzijn, kwamen ook
de kunsten aan bod. Onder meer de zorgwekkende toestand van de Surinaamse
archieven en monumenten kwam aan de orde. Over de monumentenzorg staat in het
protocol van deze besprekingen het volgende opgenomen: ‘Beide delegaties erkennen
de cultuurhistorische waarde van het architectonisch en stedebouwkundig erfgoed
[van Suriname] en het belang van het behoud daarvan. Zij zullen samenwerking
stimuleren tussen de betrokken Surinaamse instellingen en de Nederlandse Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. De activiteiten van laatstgenoemde dienst kunnen bestaan
uit advisering en bemiddeling.’37.

Hout is goud
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In 1994 reisde een technische missie naar Suriname om, in samenspraak met de
Stichting Monumentenzorg Suriname en de Unie van Surinaamse Architecten, een
advies uit te brengen over een ‘monumenten ontwikkelingsplan voor Paramaribo’
en het opzetten van een ‘beheerinstituut’,38. De aanbevelingen zijn neergelegd in het
rapport Hout voor goud. Monumentenzorg in Suriname?39. Centrale gedachte hierin
is het plaatsen van de monumentenproblematiek van Suriname in de brede context
van stadsherstel. Het verbeteren van het woon- en werkmilieu neemt daarbij een
belangrijke plaats in. Ook wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke inpassing van
aanwezige culturele waarden. Na een positieve reactie op dit rapport is in 1995 een
definitief monumentenplan onder de titel Hout is goud opgesteld.40. Dit plan geeft
een overzicht van de cultuurhistorische kwaliteiten van de oude binnenstad van
Paramaribo: monumenten, openbare ruimten en groenstructuren. Daarnaast omvat
het een inventarisatie van de bouwtechnische staat van de gebouwen en hun functie
en worden de kansen en risico's in het gebied aangegeven. Een Surinaams
adviesbureau kreeg de opdracht om een ‘NV Stadsbeheer Paramaribo’ op te zetten.
De inspanning is nu gericht op het instellen van een ‘interim beheerinstituut’ (onder
verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling) en
op het zoeken naar externe financiers. Voor dit doel is per half april 1997 een
stafmedewerker van de RDMZ voor geruime tijd naar Paramaribo gedetacheerd. Hij
wordt bijgestaan door een onderzoeker afkomstig van de TUDelft.41.
In het voorjaar van 1996 werd in Paramaribo de Nederlandse tentoonstelling Altijd
op reis geopend, een expositie van nieuwe architectuur van Nederlandse architecten
van Surinaamse, Antilliaanse of Indonesische afkomst. Ter gelegenheid van de
opening van de tentoonstelling werd een workshop gehouden over de toekomst van
de historische binnenstad van Paramaribo, in samenhang met nieuwe
stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen. Bij de inhoudelijke
voorbereiding van de workshop was ook de RDMZ betrokken.
De eventuele plaatsing van historisch Willemstad op
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9 Paramaribo (Suriname), Nederlands-Israëlitische synagoge Ne Ve Salom, gebouwd in 1835-1837
door architect J.F. Halfhide. Foto C.L. Temminck Groll, 1962 (collectie RDMZ / Temminck Groll).

10 Paramaribo (Suriname), huizen aan de Waterkant. Foto RDMZ, L.M. Tangel, 1997.
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de Lijst van het Werelderfgoed, heeft de Surinaamse overheid zeer geïnspireerd.
Inmiddels wordt door Suriname en de RDMZ samen gewerkt aan de voorbereidingen
om ook de unieke houten hoofdstad Paramaribo op die lijst geplaatst te krijgen.

Zuid-Afrika
Hoewel er via het informele circuit, met name via Temminck Groll en tot circa 1966
via Ozinga en de Bond Heemschut, altijd enige contacten met de Republiek
Zuid-Afrika zijn onderhouden, heeft het tot in de jaren negentig geduurd voordat er
op politiek niveau weer sprake kon zijn van een serieuze uitwisseling.
In 1994 bezocht een Nederlandse delegatie onder leiding van de minister van
Buitenlandse Zaken P.H. Kooijmans Zuid-Afrika, om de culturele banden te
versterken. In het kader van de bilaterale samenwerking wil Zuid-Afrika vooral graag
ondersteuning bij de heroriëntatie op het behoud van het cultureel erfgoed; in het
bijzonder het erfgoed dat is verbonden met de niet-blanke bevolkingsgroepen. Van
Nederlandse zijde is aangegeven dat uitwisseling van technische en inhoudelijke
expertise mogelijk is. In het verlengde hiervan heeft de Minister van ‘Landbou,
Beplanning en Toerisme van de Kaapprovincie’, L.A. Fick, in 1996 een tegenbezoek
aan het ministerie van OCenW gebracht. Bij die gelegenheid is onder meer de
rehabilitatie van de nederzetting Genadendal aan de orde gesteld. Aan het einde van
de achttiende eeuw stichtten de Herrnhutters deze nederzetting voor de Hottentotten
met woningen, bedrijfs- en administratiegebouwen in ‘Kaaps-Hollandse’ stijl. De
zorg voor monumenten is in Zuid-Afrika goed geregeld. Tot voor kort was deze zorg
echter hoofdzakelijk gericht op het met de blanke Afrikaners verbonden erfgoed.
Sinds enige tijd is er, getuige de activiteiten rond de nederzetting van de Evangelische
Broedergemeente in Genadendal, ook aandacht voor het culturele erfgoed dat te
maken heeft met de geschiedenis van de zwarte bevolking.

Indonesië
Zoals gezegd had Indonesië al sinds 1931 een Monumentenordonnantie, die zich
voornamelijk richtte op de bescherming van oudheden als de Borobudur en andere
tempels. Na 1949 bleef deze ordonnantie uit de Nederlandse tijd van kracht. Pas in
1992 werd zij vervangen door een in de Indonesische taal gestelde wet.42. Op grond
van deze nieuwe wet zijn ongeveer 5.000 monumenten (tempels, maar ook gebouwen
uit recenter tijd) beschermd. Het merendeel daarvan bevindt zich op Java.
Sinds in 1949 de staatkundige verbintenis tussen Nederland en Indonesië is
opgeheven, is er op het gebied van de monumentenzorg tussen de beide landen weinig
contact geweest. Eind jaren tachtig zijn de banden op overheidsniveau wat aangehaald.
Daardoor is de RDMZ enigszins bij de Indonesische monumentenzorg betrokken
geraakt. Dit gebeurde bijvoorbeeld door deelname aan het in september 1988
gehouden seminar Change and Heritage in Indonesian Cities, dat werd georganiseerd
door de architectenverenigingen IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) en BNA (Bond van
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Nederlandse Architekten). De dienst stelde voor die gelegenheid H. Akihary in staat
Architectuur en Stedebouw in Indonesië 1870-1970 te schrijven.43. Het werk geeft
een overzicht van de werkzaamheden van architecten en stedenbouwkundigen die
in de periode 1870-1970 in het voormalig Nederlands-Indië werkzaam waren.
In het najaar van 1989 was de RDMZ, samen met de TU Delft, betrokken bij een
onderzoek naar de mogelijkheden van restauratie en herbestemming van het voormalig
paleis van de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië - het latere presidentieel
paleis van de Republiek Indonesië - in Bogor (Java). Aanleiding voor deze technische
bijstand vormde het verzoek van de Indonesische minister van Onderwijs en Cultuur,
Fuad Hassan. Nog datzelfde jaar verscheen het rapport Istana Bogor. Naast voorstellen
voor herbestemming en restauratie, biedt dit rapport ook suggesties voor revitalisering
van de directe omgeving van het paleis.44. Minister Fuad Hassan introduceerde in
1989 het begrip mutual heritage. Maar hij stelde ook vast dat sprake was van een
Nederlandse heritage maffia, bestaande uit instanties en instituten, die zich vanuit
Nederland met de monumentenzorg in Indonesië bemoeiden, zonder dat van enige
coördinatie sprake was. Deze constatering vormde de aanleiding voor de oprichting
van het al eerder genoemde Platform Internationale Monumentenzorg.
Na de hernieuwde kennismaking raakten de verhoudingen om politieke redenen
weer wat bekoeld, maar op het culturele vlak is er sinds kort weer een hoopgevende
doorbraak.

Jakarta Kota en Sunda Kelapa
Tot de recentere activiteiten op het gebied van integrale stadsvernieuwing in Indonesië
behoort de betrokkenheid van de RDMZ bij het ‘North-Jakarta Development
Project/Jakarta Waterfront Project’. In de jaren 1990-1991 heeft de dienst op verzoek
van het Indonesische ministerie van Publieke Werken en DKI Jakarta (Jakarta City
Capital Government), samen met de TUDelft en enkele Indonesische studenten
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11 Bandung (Indonesië), bankgebouw DENIS (De Eerste Nederlandsch-Indische Spaarkas, thans
Bank Pembangunan), gebouwd in 1935 door architect A.F. Aalbers. Foto C.L. Temminck Groll, 1988
(collectie RDMZ / Temminck Groll).

een globaal revitaliseringsschema opgesteld voor Jakarta Kota, de oude binnenstad
van Jakarta. Daarin is niet alleen aandacht voor de restauratie van monumentale
gebouwen, maar ook voor problemen als vervuiling, overstroming en de fnuikende
werking van de overbelaste infrastructuur.45. Het schema maakt deel uit van het
omvangrijke Noord-Jakarta Project, waarbij onder meer DKI en de Nederlandse
ministeries van VROM en WVC zijn betrokken. Dit mega-project moet Java's
kuststrook tussen Tandjung Priok (de nieuwe haven van Jakarta) en Jakarta Kota
vrijwaren van wateroverlast als gevolg van inklinking van de bodem én dit
omvangrijke woon-, werk-, haven- en industriegebied tot een economisch rendabel
geheel ontwikkelen. Tot het revitaliseringsgebied behoort ook Sunda Kelapa, de
oude haven van Jakarta. In dit gebied bevinden zich nog enkele zeventiende-eeuwse
VOC-pakhuizen. Eén ervan is in gebruik als Maritiem Museum: Museum Bahari.
Hier is de door de RDMZ samengestelde reizende tentoonstelling The Dutch in Asia
and other continents enige tijd te zien geweest. Voor deze gelegenheid werd de
tentoonstelling uitgebreid met een aantal panelen met visies omtrent mogelijkheden
van stadsvernieuwing en cultuurhistorisch toerisme voor Noord-Jakarta.
Het revitaliseringsprogramma is indertijd goed ontvangen, maar het is, mede als
gevolg van de zeer complexe problematiek van Noord-Jakarta, nog niet in uitvoering
genomen. In hoeverre de Nederlandse stadsvernieuwingsaanpak in de toekomst nog
een rol kan spelen in Indonesië is op dit moment onduidelijk. Wel heeft de RDMZ
recent een inhoudelijke bijdrage geleverd aan enkele symposia, respectievelijk in
Medan (1995) en Jakarta (1996). Onderwerpen waren inventarisatie en de nieuwe
Nederlandse Monumentenwet uit 1988.46.
In het najaar van 1997 is een internationaal symposium gewijd aan de restauratie
en herbestemming van ‘Onrust’, een eilandje voor de kust van Jakarta waarop ooit
een VOC- werf was gevestigd. De bedoeling is om dit eiland te ontwikkelen als
archeologisch themapark.
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Sri Lanka
In tegenstelling tot de verhoudingen met Indonesië, die om politieke redenen gevoelig
liggen, verlopen de contacten met Sri Lanka zeer ontspannen. Daar wordt het met
Nederland verbonden erfgoed gezien
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als cultuurgoed ontsproten aan gemeenschappelijk (voor)ouderschap (dual parentage).
Deze term is voor het eerst gebruikt door de Srilankaanse architect Ashley de Vos.
Hij beschouwt het culturele erfgoed van zijn land als het product van
gemeenschappelijk ouderschap. Inheemse en vreemde, met de vroegere kolonisatoren
verbonden kenmerken zijn tot één geheel

12 Galle (Sri Lanka), VOC-wapen (1669) boven stadspoort. Foto C.L. Temminck Groll, 1993 (collectie
RDMZ / Temminck Groll).

13 Galle (Sri Lanka), Dutch church (1755). Foto C.L. Temminck Groll, 1993 (collectie RDMZ /
Temminck Groll).

versmolten en karakteriseren de bouw- en steden-bouwkunst uit de ‘koloniale’ tijd.
Op grond van die visie voelt de Srilankaanse monumentenzorg (Department of
Archaeology) zich mede-verantwoordelijk voor dit gemeenschappelijk erfgoed, dat
nadrukkelijk niet wordt gezien als typisch koloniaal, dit wil zeggen verbonden met
de vroegere overheerser(s).
Deze visie komt duidelijk tot uitdrukking in de afspraken op het terrein van de
monumentenzorg tussen Nederland en Sri Lanka, die in 1993 zijn gemaakt tijdens
de algemene ICOMOS-conferentie in Colombo. Als vervolg daarop leverde de RDMZ
een inhoudelijk aandeel in de unieke internationale conferentie European Architecture
and Town Planning (Dutch Period) outside Europe, die in februari 1995 door
ICOMOS-Sri Lanka in Colombo werd georganiseerd. Deze conferentie werd behalve
door deelnemers uit Nederland ook bijgewoond door vertegenwoordigers uit de
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mutual heritage-landen Suriname, Zuid-Afrika, Ghana, Maleisië, Indonesië en India47..
Tijdens deze bijeenkomst werd de Colombo declaration on the safeguarding of
physical heritage deriving from the Dutch contact with Asia, Africa and the Americas
in the period of European expansion opgesteld. In deze slotverklaring spreken de
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ondertekenaars de intentie uit te streven naar behoud van het gemeenschappelijk
erfgoed door dit te integreren in het zich voortdurend ontwikkelende leefmilieu.48.
Het instandhouden en het toeristisch benutten van archeologische vindplaatsen
van vroegere koninkrijken staan in Sri Lanka op een zeer hoog peil. De samenwerking
met Sri Lanka heeft daarom vooral betrekking op de integrated conservation van het
erfgoed van Europees/Srilankaanse origine.

Stadsvernieuwing en historisch erfgoed geïntegreerd
De contacten met Sri Lanka hebben een extra impuls gekregen door de op maat
gemaakte cursus Integrated Urban Revitalization and Heritage. Deze cursus is
ontwikkeld naar aanleiding van het verzoek van de Srilankaanse minister van
Onderwijs en Cultuur, W.J.M. Lokubandara, om met de Nederlandse overheid enkele
projecten op het terrein van cultuur uit te voeren.49. De cursus duurt drie maanden en
is in het najaar van 1996 bij het Institute for Housing and Urban Development Studies
(IHS) in Rotterdam gehouden. Er namen acht Srilankaanse bursalen (stedenbouwers,
architecten en een archeoloog) aan deel. De cursus werd gedurende twee weken door
IHS en RDMZ in de vorm van een precourse in Sri Lanka voorbereid.50. Het IHS
verzorgde met name de methodische en de management-aspecten van de training;
het aandeel van de RDMZ betrof vooral de relatie tussen het historisch erfgoed en
de stadsvernieuwing. In januari 1997 is de cursus door IHS en RDMZ in Colombo
geëvalueerd. De bevindingen van cursisten, superieuren en betrokken docenten waren
in het algemeen zeer positief.51. Het ziet er daarom naar uit dat in 1998 een tweede
‘cursus-opmaat’ gegeven zal worden.

Galle
In de contacten met Sri Lanka neemt de ‘werelderfgoed-site’ Galle een bijzondere
plaats in. Deze voormalige VOC-vestiging in het vrij arme zuidelijk deel van Sri
Lanka - in de wandeling Galle Fort geheten - staat sinds 1988 op de Lijst van het
Werelderfgoed en geniet daardoor internationale erkenning. In 1995 is door
bemiddeling van de RDMZ de zeventiende-eeuwse preekstoel van de Hervormde
kerk van Galle Fort gerestaureerd. Srilankaanse en Nederlandse timmerlieden hebben
gedurende enige weken intensief aan de restauratie samengewerkt. Het behaalde
resultaat is tweeledig: een preekstoel die voor verval is behoed en Srilankaanse
timmerlieden die ervaring hebben opgedaan met het restauratievak.
De RDMZ, het IHS, het ministerie van OCenW en het Amsterdams Historisch
Museum zijn betrokken bij de ontwikkeling van Galle Fort tot een living monument.
Het ligt in de bedoeling om, samen met de Presidential Task Force Southern
Development Authority, die verantwoordelijk is voor het project, in de nabije toekomst
een workshop te organiseren om van plannen op papier te komen tot daadwerkelijke
uitvoering.
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India
Het initiatief tot samenwerking met India is gekomen van de Housing and Urban
Development Corporation (HUDCO) in New Delhi, een instituut dat zich vooral
bezighoudt met het ontwikkelen van bij voorkeur nieuwe woningbouwlocaties. Na
een onderhoud met IHS en de RDMZ in het najaar van 1995 kreeg HUDCO
belangstelling voor nieuwe locaties in bestaande steden. Naar aanleiding hiervan
werd begin mei 1996 in New Delhi rond het onderwerp integrale stadsvernieuwing
een workshop georganiseerd. Als testcases fungeerden de steden Mehrauli, Jaipur,
Pune (waarmee Nederland geen historische banden heeft) en het aan de zuid-oostkust
gelegen Cochin dat, evenals het Srilankaanse Galle, eertijds een belangrijke schakel
in het VOC-netwerk was. Door de deelnemende instanties, waaronder HUDCO, het
IHS en de RDMZ, is een zogeheten Memorandum of Understanding (MOU)
ondertekend. Vervolgactiviteiten richten zich vooral op workshops over training op
het gebied van restauratietechnieken en projectmanagement.52.
Sinds medio 1996 vinden op initiatief van de RDMZ in Zeist bijeenkomsten plaats
voor onderzoekers op het gebied van het Nederlands-Indiaas gebouwd erfgoed. Het
overleg biedt de deelnemers de mogelijkheid informatie uit te wisselen en eventuele
activiteiten op elkaar af te stemmen. Doel van dit alles is uiteraard om een goed beeld
te krijgen van wat er in India nog rest aan met Nederland verbonden erfgoed:
monumenten, maar ook begraafplaatsen, scheepswrakken met inhoud en
archiefmateriaal.

Een kwitantie voor de minister
De bemoeienis met monumenten buiten Nederland is in de loop van de twintigste
eeuw ingrijpend veranderd. Frits van Dulm: ‘In de tijd van Overvoorde draaide het
allemaal om “iets van ons overzee” en het pleidooi om daar vanuit Nederland goed
voor te zorgen. Het feit dat het toenmalige Nederlands-Indië eerder een
monumentenwet had dan Nederland zelf spreekt wat dat betreft boekdelen. Bij Ozinga
en Temminck Groll was in die koloniale verhoudingen
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al verandering gekomen. Op de Antillen, in Suriname en elders openden zij de ogen
voor wat ze daar aan monumenten hadden. Sindsdien zie je dat de belangstelling van
een aantal landen voor de mengvormen in hun cultureel erfgoed sterk gegroeid is.
Sri Lanka vervult wat dat betreft een voortrekkersrol. Zij gaan het verst in hun
woordgebruik en spreken over monumenten van gezamenlijk voorouderschap. Zij
hebben in 1995 ook alle landen die mengvormen van autochtone en Nederlandse
architectuur hebben bij elkaar gebracht. Hun opvattingen zijn inmiddels ook onze
ingang voor de samenwerking geworden onder de titel “gemeenschappelijk erfgoed”.
Het gaat om landen waarmee we in de architectuurgeschiedenis iets delen. Vandaaruit
kunnen we een veel bredere samenwerking tot stand brengen en ook stedenbanden
aangaan, naar het voorbeeld van Velsen en Galle die al enkele jaren zo'n band hebben.’
Vergeleken met andere West-Europese landen met een koloniale geschiedenis is
het Nederlandse beleid volgens Frits van Dulm absoluut uniek: ‘De Engelsen vragen
zich zelfs af hoe wij ons als gelijkwaardige partner kunnen opstellen.’ Een verklaring
voor dat Nederlandse vertrouwen zou kunnen liggen in het feit dat de Nederlanders
in de tijd van de VOC geen echte heersers waren, maar machtige handelaren die wel
degelijk rekening moesten houden met de onderlinge verhoudingen. Met name op
Sri Lanka, dat nooit echt onder Nederlands koloniaal bewind heeft gestaan, wordt
de invloed van de ‘Dutch Burghers’ gerespecteerd en staat de bevolking positief
tegenover de Nederlandse aanpak’. Net als de gebouwen zijn bepaalde Nederlandse
namen en woorden daar nooit uitgewist, merkte Van Dulm tijdens een ontmoeting
met een Srilankaanse minister van cultuur in Nederland: ‘Toen iemand na het diner
om een kwitantie vroeg, bleek hij dat te verstaan. Dat woord is daar in gebruik sinds
ze met de Nederlanders zaken doen.’

Het bovenlicht van Mandela
Dat de belangstelling voor het gemeenschappelijk cultureel erfgoed overzee in
Nederland zelf minder beladen is, heeft niet alleen met de houding van de partners
te maken, maar ook met het onderscheid dat de afgelopen jaren in toenemende mate
gemaakt wordt tussen de rol van de VOC en de WIC en de rol van Nederland als
koloniale macht. De Nederlandse invloed in landen als Indonesië, Suriname en
Zuid-Afrika is door het verleden nog steeds beladen, maar ook daarin ziet Frits van
Dulm een kentering optreden: ‘Neem als voorbeeld de ambtswoning van Mandela
die vaak als achtergrond bij interviews en toespraken dient. Dat is typisch een huis
uit de Nederlandse tijd, dat zie je aan het bovenlicht. Toen hij het betrok heeft hij
het omgedoopt van ‘Westpoint’ in ‘Genadendal’, naar het gelijknamige complex dat
de Herrnhutters voor de zwarte bevolking hebben gebouwd. Natuurlijk heeft het
bouwen van betere woningen voor de zwarte bevolking op dit moment de hoogste
prioriteit, maar de restauratie van Genadendal heeft een belangrijke betekenis in het
proces van ‘redressing the imbalances’, het herstellen van het evenwicht. Net als in
andere landen zie je dat monumentenzorg ook een rol kan spelen in het aanvaarden
van de geschiedenis en als basis kan dienen voor onderling begrip en samenwerking
voor de toekomst.’

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

Eindnoten:
1. F.J.L. Van Dulm, The RDMZ over the border - De RDMZ over de grenzen, interne RDMZ-notitie,
Zeist 1995. Deze notitie kwam tot stand op basis van interne beleidsnota's uit 1989 en 1994 en
tegen de achtergrond van de WVC-nota Investeren in cultuur. Cultuurbeleid 1993-1996, Den
Haag 1992, de OCenW-notitie Pantser of Ruggegraat, Uitgangspunten voor Cultuurbeleid,
Den Haag 1996 en de OCenW-nota Pantser of Ruggengraat. Cultuurnota 1997-2000, Den
Haag 1996.
2. Zie over dit onderwerp het Achtste Jaarverslag van de Rijkscommissie (1910), 9-10, en Bijlage
II van het Negende Jaarverslag van de Rijkscommissie (1911), 44-63.
3. Zie Achtste Jaarverslag van de Rijkscommissie (1910), 9-10, en Negende Jaarverslag van de
Rijkscommissie (1911), 10 en Bijlage II, 44-63.
4. Zie bijvoorbeeld ‘Hollandsche monumenten in Britsch-Indië’, Bulletin van den Nederlandschen
Oudheidkundigen Bond (NOB) (1911), 105-108, en ‘Hollandsche monumenten buiten Europa’,
Bulletin NOB (1912), 144-150. Een deel van het fotomateriaal van de reizen van J.C. Overvoorde
(1865-1930) is (topografisch geordend) opgenomen in de fotocollecties van de RDMZ.
Behoudens lid van de Rijkscommissie en voorzitter van de Nederlandsche Oudheidkundige
Bond, was Overvoorde ook een vurig pleitbezorger van de Geïllustreerde Beschrijving van de
Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Verder was hij actief betrokken bij de
in 1909 door de Nederlandsche Oudheidkundige Bond opgerichte ‘Commissie voor de
beschrijving der gebouwen van de Oost- en West-Indische Compagnieën in Nederland’. Zie
over Overvoorde onder andere E.J. Haslinghuis, ‘In memoriam Mr. dr. J.C. Overvoorde’,
Oudheidkundig Jaarboek. Derde serie van het Bulletin NOB 10 (1930), 1-3.
5. Zie over de Geïllustreerde Beschrijving de bijdrage van Catharina L. van Groningen in dit
jubileumboek.
6. Bijvoorbeeld G. Roosegaarde Bisschop, ‘De oorsprongen van de Kaapse bouwkunst’, Bulletin
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) (1966), 21-47; C.L. Temminck Groll,
‘De monumenten van Europese oorsprong in Ghana’, Bulletin KNOB (1968), 104-121; het
‘Nieuw Nederland Nummer’, Bulletin KNOB (1985), nrs 2-3; Y. Attema, ‘Monumentenzorg
en architectuurgeschiedenis van de Nederlandse Antillen. Enkele aantekeningen bij de bespreking
van Joan D. van Andel, ‘Caribbean traditional architecture’ en Michael A. Newton, ‘Architektuur
en bouwwijze van het Curaçaose landhuis’, Bulletin KNOB (1987), 145-160.
7. Intern discussiestuk van de RDMZ d.d. 26 september 1988.
8. Brief d.d. 27 januari 1989 van de Hoofddirecteur Cultuurbeheer J. Jessurun aan de directeur
van de RDMZ L.M.M. van Nispen tot Sevenaer.
9. Brief van de Monumentenraad aan de minister van WVC, nr MR/II-89-216, d.d. 4 april 1989.
10. WVC-nota Investeren in cultuur. Cultuurbeleid 1993-1996, Den Haag 1992.
11. De notitie Verstrooid Verleden is opgesteld naar aanleiding van vragen die in november 1996
en januari 1997 door de Tweede Kamer zijn gesteld aan staatssecretaris M. Patijn van
Buitenlandse Zaken over het beleid ten aanzien van het ‘Nederlands cultureel erfgoed overzee’
en met name de inventarisatie daarvan.
De beantwoording van deze vragen is door de RDMZ voorbereid en als een brief d.d. 16 april
1997 van de staatssecretaris aan de voorzitter van de Tweede Kamer opgenomen in de nota
Verstrooid Verleden, Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1996-1997,
25320, nr 1, 5-11.
12. Zie noot 1.
13. Behoudens de RDMZ en de ministeries van OCen W en Buitenlandse Zaken, hebben op dit
ogenblik in het platform zitting: de Technische Universiteit Delft (TUDelft), de Technische
Universiteit Eindhoven (TUEindhoven), het Institute for Housing and Urban Development
Studies te Rotterdam (IHS), de Stichting Architectuur en Stedebouw Indonesië (ARSI), de
gemeente Rotterdam en het Nationaal Contact Monumenten (NCM). Nauwe banden worden
onderhouden met ICOMOS, de Stichting Nederland-Sri Lanka en de Commissie Overzeese
Vestingwerken van de Stichting Menno van Coehoorn. De Engelse naam van het platform luidt:
Platform for Built Heritage outside Western-Europe. In de onlangs opgerichte beleidsmatige

Jaarboek Monumentenzorg 1997. In dienst van het erfgoed. Rijksdienst voor de monumentenzorg

14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25

26.

27.
28.
29.

sectie zijn op dit moment vertegenwoordigd: de ministeries van OCenW en Buitenlandse Zaken,
de RDMZ, de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), de
Rijksarchiefdienst (RAD) en het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie noot 11.
Zie over MIP en MSP de bijdrage van Marieke Kuipers in dit jubileumboek.
Zie over dit onderwerp de bijdrage van Peter van Dun in dit jubileumboek.
Zij deed dit op grond van de ervaring die was opgedaan in 1991 tijdens een CSCE-symposium
(Conference on Security and Co-operation in Europe), dat het culturele erfgoed te Krakow
(Polen) tot onderwerp had.
P. van Dun, R. Docter en F.W. van Voorden, Urban Heritage. A concise guide to planning the
historic urban environment, Zeist/Delft 1991.
Zie voor meer informatie over het MIP en het vervolg daarop, het MSP en de Monumenten
Registratie Procedure (MRP), respectievelijk Handleiding Inventarisatie Jongere Bouwkunst
en Stedebouw (1850-1940), Zeist/ 's-Gravenhage 1987, en de Handleiding Selectie en Registratie
Jongere Stedebouw en Bouwkunst (1850-1940), Zeist/Utrecht 1991.
Tijdens dit colloquium over ‘Inventory and Documentation methods in Europe’ (Nantes, oktober
1992) zijn door de RDMZ verschillende bijdragen verzorgd over het MIP: J.O.D. Kloosterman
besprak de inventarisatie van stedenbouwkundige ontwikkelingen uit de periode 1850-1940,
M.C. Kuipers de toepassing van de MIP-methodiek in de vier grote steden (Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en P. Nijhof de inventarisatie van industrieel erfgoed uit de
MIP-periode; J.G. van Laar behartigde het onderwerp documentatie.
Bijdragen door Y. Attema en P. van Dun tijdens de precourse in Colombo (3 tot 14 juli 1995)
voorde nadien in Nederland gehouden cursus ‘Integrated Urban Revitalization and Heritage in
Sri Lanka’ (15 september tot 19 december 1995).
Lezing ‘Twente 1830-1940. A cultural-historic exploration based on the Dutch monuments,
historic buildings and sites survey project’, gehouden door Y. Attema tijdens het ‘Seminar and
Workshop Urban Dynamics and Heritage. A Challenge in Town Planning and Development’
(Medan 25-29 september 1995) en lezing ‘Dutch experiences on urban conservation: the Dutch
monuments, historic buildings and sites survey project’, gehouden tijdens het ‘Seminar and
Workshop on Urban Conservation’ (Jakarta 27-29 november 1996).
M.C. Kuipers maakte deel uit van de missie van de gemeente Rotterdam die in 1996 Sjanghai
bezocht in het kader van een vakinhoudelijke uitwisseling binnen het zogeheten
zusterstedenverband. Het aandeel van mw. Kuipers had vooral betrekking op de aanpak van
inventarisatie, selectie en beschrijving.
Inventory of Monuments and Worthwhile Buildings in Bandung en de bijbehorende Cultural
Environment Study. Bandung Metropolitan Area, uitgevoerd in 1989-1990 naar voorbeeld van
het MIP door een internationaal consultancy team in samenwerking met de gemeente Bandung;
Urban Heritage of Kota Lama in Surabaya, Indonesia. Results of fieldwork, Delft 1991 [veldwerk
en rapportage door F. van Ellen en S. Spijkerman, TUDelft].
S. de Kock, toentertijd studente kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden, voltooide
in 1992 een inventarisatie van de monumenten van Sint Maarten en in 1997 van de monumenten
van Sint Eustatius. Beide projecten zijn vanuit de RDMZ begeleid door Y. Attema. De
inventarisatierapporten bevinden zich onder meer in de bibliotheek van de RDMZ.
Een goed leesbaar beeld van de drijfveren en verrichtingen van de verschillende compagnieën
geeft W. Wennekes, Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee en wat zij daar haalden,
Amsterdam/Antwerpen 1996. Recente overzichtswerken zijn: J. van Goor, De Nederlandse
koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975, 's-Gravenhage 1994; B. de
Graaff, Kalm te midden van de woedende golven. Het ministerie van koloniën en zijn
taakomgeving. 1912-1940, Den Haag 1997. Zie voorts F.S. Gaastra, De geschiedenis van de
VOC, Zutphen 1991; H. den Heijer, De geschiedenis van de WIC, Zutphen 1994.
Zie Jaarverslag RDMZ 1988, 20-21, onder het kopje ‘Internationale Monumentenzorg’.
Pantser of Ruggengraat. Cultuurnota 1997-2000, Den Haag 1996, 45-46.
In 1970 is voor de Nederlandse Antillen een Ontwerp Landsverordening opgesteld die na veel
discusssie in 1977 is aangenomen. Wegens het centralistische karakter is deze verordening
spoedig weer ingetrokken. Eerst in 1989 is door de Staten van de Nederlandse Antillen de
Monumentenlandsverordening goedgekeurd. Deze zogenoemde raamverordening biedt de
afzonderlijke eilanden de mogelijkheid daarvan een eigen ‘vertaling’ op te stellen - de
zogenoemde Monumenteneilandsverordening. Curaçao kent sinds 1989 een vastgestelde
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49.
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51.

Monumenteneilandsverordening op grond waarvan monumenten en gezichten kunnen worden
beschermd. Op Aruba en op Sint Eustatius is een dergelijke verordening in de maak.
In 1995 en 1997 heeft de directeur van de RDMZ, A.L.L.M. Asselbergs, een werkbezoek aan
de Nederlandse Antillen en Aruba gebracht, bij welke gelegenheid hij alle zes eilanden bezocht
(de Benedenwinden Aruba, Bonaire en Curaçao en de Bovenwinden Sint Maarten, Saba en St.
Eustatius). Onderwerp van gesprek was onder meer de bereidheid van de RDMZ tot het geven
van adviezen op het terrein van de monumentenzorg.
In een recent (februari 1997), door de minister van Onderwijs en Cultuur van de Nederlandse
Antillen, mevrouw M.B. Dijkhoff, gepresenteerde ‘Beleidsnota Cultuur’ wordt speciaal aandacht
gegeven aan het onderzoek naar het culturele erfgoed van de Nederlandse Antillen en de
overdracht van kennis hieromtrent. Tegen deze achtergrond streeft het Kabinet van de
gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag ernaar om structurele contacten
op te bouwen met rijksdiensten in Nederland die voor de Nederlandse Antillen belangrijk zijn.
Informatie ontleend aan Antilliaanse Nieuwsbrief 38 (1997), nrs 3 en 4.
De RDMZ-delegatie naar Curaçao bestond uit R. Apell, H.C. van Eck (1995 overleden) en Y.
Attema.
Monumentenplan voor Willemstad Curaçao, Curaçao 1990.
Gedetacheerd werd de heer O. Steenbrink.
De RDMZ is thans in de Interregionale Commissie Willemstad (ICW) vertegenwoordigd door
directeur A.L.L.M. Asselbergs en door F.W. van Voorden. Tot de beeïndiging van hun
dienstverband bij de RDMZ, enige jaren geleden, waren ook lid L.L.M, van Nispen tot Sevenaer
en R. Apell.
In april 1996 is Historisch Willemstad door het Bestuurscollege van Curaçao voorgesteld voor
plaatsing op de ‘Lijst van het Werelderfgoed’. De nominatie is in juni van dat jaar namens het
Koninkrijk der Nederlanden ondertekend door de gevolmachtigd minister van het Kabinet van
de Nederlandse Antillen C. de Haseth en de staatssecretaris van Cultuur A. Nuis, en vervolgens
ingediend bij het World Heritage Centre (WHC) van UNESCO in Parijs.
Zie: Protocol van de besprekingen van 8 tot 10 oktober 1990, gehouden te Paramaribo, ter
uitvoering van de Culturele Overeenkomst van 5 februari 1976 tussen het Koninkrijk der
Nederlanden en de Republiek Suriname.
De technische missie naar Suriname bestond uit P. van Dun (RDMZ) en R. van Oers (TUDelft).
P. van Dun en R. van Oers, Hout voor goud. Monumentenzorg in Suriname, Zeist 1994. Aan
dit rapport ging, van dezelfde auteurs, vooraf: Monumenten van Suriname. Basis voor een
monumentenprogramma, Zeist 1994.
Behoudens P. van Dun en R. van Oers, die Hout is goud opstelden, maakte, met het oog op
aanvullende inventarisatie, selectie en beschrijving, ook Y. Attema deel uit van deze missie
naar Suriname.
Te weten P. van Dun en R. van Oers.
Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya (Wet
nummer 5 van het jaar 1992 betreffende de bescherming van culturele objecten).
H. Akihary, Architectuur en Stedebouw in Indonesië 1870-1970, Zutphen 1988. In 1990 kwam
onder dezelfde titel en eveneens te Zutphen een herziene, bijgewerkte en rijk geïllustreerde
herdruk uit.
P.C. Wieringa, R. Gill en P. van Dun, Istana Bogor. An approach for restoration and a proposal
for a new function of Bogor Palace Indonesia, Delft/Zeist 1989.
Zie: P. van Dun en R. Docter, Jakarta, history and development. Proposals on historic urban
management, Zeist 1992, en The Dutch and Asia. The historic potentials of Jakarta, Zeist l993.
Zie voor de titels van deze lezingen noot 22.
Vertegenwoordigers uit Brazilië, Senegal en de Nederlandse Antillen waren wel geïnteresseerd,
maar niet in de gelegenheid aanwezig te zijn.
De organisatie van de conferentie berustte bij het Srilankaanse ICOMOS-comité, dat financieel
en organisatorisch werd bijgestaan door de Nederlandse Ambassade te Colombo. Namens de
RDMZ waren aanwezig A.L.L.M. Asselbergs, F.J.L. van Dulm, P. van Dun en B. Verfürden.
Minister W.J.M. Lokubandara is als minister van Culturele en Religieuze zaken van Sri Lanka
inmiddels opgevolgd door minister Lakshman Jayakody.
Vanuit de RDMZ waren hierbij betrokken P. van Dun en Y. Attema; vanuit het IHS C. Lepelaars.
De cursus is voor het grootste gedeelte gefinancierd door het Directoraat-Generaal Internationale
Samenwerking (DGIS) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Precourse en evaluatiemissie
zijn bekostigd door het ministerie van OCenW en de RDMZ. Namens de RDMZ waren bij de
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precourse betrokken P. van Dun en Y. Attema; namens het IHS was dat C. Lepelaars. De
evaluatie is uitgevoerd door C. Lepelaars en Y. Attema. De resultaten ervan zijn verwoord in
Report of IHS/NDC training impact mission to Sri Lanka, Rotterdam/Zeist 1997 (NDC =
Netherlands Department for Conservation).
52. Zie: P. van Dun, Oriental Tales. Indo-Dutch workshop on conservation and rehabilitation of
urban heritage in India (verslag van de workshop gehouden op 1 en 2 mei 1996 in het India
International Centre te New Delhi), Zeist 1996.
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