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Pagina 2: Blik in het schip van de Hervormde kerk te Kerkdriel, gezien vanuit het restant van de
opgeblazen toren, 1945 (foto Campagne, Tiel).
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Pagina 4: De St.-Willibrordusbaseliek te Hulst vanuit het zuidoosten, tijdens de bouw van de nieuwe
vieringtoren naar ontwerp van de Aalsmeerse architect Jan Brouwer in 1956 (foto J. Brouwer,
Aerdenhout).
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Woord vooraf
In het jaar 1995 wordt alom herdacht dat vijftig jaar geleden een einde kwam aan de
Tweede Wereldoorlog. De redactie heeft dit gedenkjaar dan ook aangegrepen om
het zesde Jaarboek Monumentenzorg te wijden aan het thema Monumenten en
oorlogstijd.
De oorlog bracht niet alleen veel schade toe aan historische gebouwen en gebieden,
maar leidde tevens tot de eerste wettelijke monumentenbescherming in Nederland.
Al tijdens de oorlog werd begonnen met het herstel van verwoeste monumenten en
de wederopbouw van getroffen binnensteden. Hoe moeilijk de tijden ook waren, de
zorg voor het culturele erfgoed bleef doorgaan, zij het in de laatste oorlogsjaren meer
op papier dan op de bouwplaats. Aan het reilen en zeilen van de monumentenzorg
tijdens de oorlog is tot nu toe slechts incidenteel aandacht besteed, en dan vooral
vanuit het perspectief van de Wederopbouw en niet zozeer vanuit het oogpunt van
beschermingsbeleid noch dat van restauratie-ethiek.
Dit jaarboek wil een eerste aanzet geven tot verder onderzoek van een interessante
periode uit de geschiedenis van de monumentenzorg. Het te verkennen studieterrein
omvat een zo breed scala van onderwerpen dat het nu niet mogelijk is om een
alomvattend overzicht aan te bieden. De redactie heeft er daarom voor gekozen om
diverse aspecten aan de hand van sprekende voorbeelden te belichten. Naast studies
over verscheidene deel-onderwerpen komen daarbij ook eigentijdse documenten uit
de oorlogsperiode aan bod. Het beeld is door deze aanpak zeer afwisselend, en
noodgedwongen enigszins gefragmenteerd, maar daarom niet minder boeiend.
Bepaalde overlappingen konden niet geheel worden vermeden, omdat elke bijdrage
bedoeld is als een zelfstandig te lezen artikel.
Anderzijds geeft de grote variatie van invalshoeken juist aan hoe veel verschillende
facetten de monumentenzorg in oorlogstijd heeft gekend. Zo kan het gebeuren dat
het optreden van dr Jan Kalf, als secretaris van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg of directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg dan
wel als Hoofd van de Inspectie Kunstbescherming, herhaalde malen wordt besproken,
maar niet als één geheel onder de loupe is genomen. Dit zou een omvangrijke studie
vergen, die buiten het bestek van het jaarboek valt.
In totaal zijn er dertien bijdragen. Het jaarboek opent met een artikel van Dirk van
Laanen over de feitelijke organisatie van de monumentenzorg in de oorlogsjaren,
die zowel de Rijkscommissie als het Rijksbureau voor de Monumentenzorg omvat.
Vervolgens is de originele tekst opgenomen van de toenmalige directeur, wijlen jhr
dr E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, van de lezing die hij op 7 februari 1946 hield
bij de officiële aanbieding van het Voorloopig overzicht van de oorlogsschade
toegebracht aan de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Dit
feitenrijke document geeft niet alleen een indringend overzicht van de vele getroffen
monumenten, maar ook een boeiende eigentijdse visie op de positie van de
monumentenzorg direct na de oorlog en de kwetsbaarheid van historische gebouwen
in oorlogssituaties. Die kwetsbaarheid was overigens al officieel onderkend voordat
de oorlog uitbrak, zoals het artikel van Gerrit Berends over de Kunstbescherming
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laat zien. De Kunstbescherming strekte zich uit over het hele culturele erfgoed, zowel
historische gebouwen als roerende zaken, van schilderijen tot klokken en carillons.
De hortende ontwikkeling van de monumentenwetgeving wordt beschreven door
Max Polano en Marieke Kuipers. Oud-directeur prof. dr ir Ruud Meischke schetst,
op zeer persoonlijke wijze, het contrast tussen theorie en werkelijkheid van het
restaureren vóór en tijdens de oorlog. De rol van de Rijksgebouwendienst als
monumentenbeheerder en kunstbeschermer wordt uiteengezet door Corjan van der
Peet die hiertoe ondermeer ir H. de Lussanet de la Sablonière interviewde. In dit
kader past ook de bouw van de Rijksbewaarplaats van Kunstschatten te Paaslo,
waarvan de ontstaansgeschiedenis - in de oorlogsjaren - door Miranda Maring is
beschreven. Andere bijdragen behandelen het wedervaren van de windmolens, door
Gerrit Keunen; de teloorgang van drie oude kerken in de zuidoostelijke provincies,
door Ab Warffemius; het herstel van de historische
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binnensteden en met name van Doetinchem, door Frits van Voorden; prijsvragen
voor de herbouw van verwoeste kerktorens, door Ineke Pey; en de zorg voor de
bouwfragmenten, door Gerard van Wezel. Dit jaarboek is zeker niet uitputtend wat
betreft de thematiek van de monumentenzorg in oorlogstijd. Zo is nog aanvullend
onderzoek nodig voor bijvoorbeeld het herstel van de oorlogsschade in historische
dorpskernen, en aan kastelen en boerderijen.
De reeks wordt afgesloten door een essay van Aart de Vries over de omgang met
monumenten in tijden van oorlog als maatstaf voor een ‘Kulturfeindliche’ of
‘Kulturfreundliche’ houding van de aanvallende en zich verdedigende partijen. De
hierbij aangestipte problematiek van doelbewuste cultuurvernietiging is helaas nog
steeds actueel. Veeleer roept het verwondering op dat het Nederlandse culturele
erfgoed tijdens de Duitse bezetting met een zeker respect is behandeld. Dat neemt
niet weg dat bij het bevrijdingsoffensief opnieuw veel monumenten, groot of klein,
zijn getroffen en dat de oorlogsschade diepe wonden heeft nagelaten.
De speurtocht door het oorlogsverleden van de Nederlandse monumentenzorg heeft
verrassende vondsten opgeleverd, maar is nog lang niet afgerond. Als gezegd, staan
we hier slechts aan het begin van de geschiedschrijving van een tot nu toe onderbelicht
hoofdstuk uit de oorlogsgeschiedenis. Niettemin meent de redactie dat de diverse
bijdragen aan dit jaarboek, van (oud)medewerkers van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg en van gast-auteurs, tesamen een veelzijdig beeld geven van de
monumentenzorg in de jaren '30 en '40. Wij hopen dat dit jaarboek ertoe kan bijdragen
dat de belangstelling voor de monumentenzorg in heden en verleden wordt vergroot.
De redactie
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Dirk van Laanen
Aangehouden zorg: Rijksdiensten voor de monumenten 1939-1947
In 1939 nam Jan Kalf afscheid als directeur van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg na die functie ruim twintig jaar met veel gezag bekleed
te hebben. Behalve dat hij aanbleef als secretaris van de Rijkscommissie
voor de Monumentenzorg, aanvaardde hij de nieuwe functie van Inspecteur
Kunstbescherming. Hiermee werd hij verantwoordelijk voor de
bescherming van de Nederlandse kunstschatten, waaronder ook de
monumenten. In deze combinatie van functies zou Kalf tijdens de Tweede
Wereldoorlog het boegbeeld van de Nederlandse monumentenzorg blijven.
Behalve het relaas van een uitgesteld afscheid volgen hier ook een kleine
kroniek van de ambtelijke monumentenzorg in die oorlogsjaren en het
weinig bekende verhaal van de Voorlopige Commissie voor de
Monumentenzorg in het bevrijde Zuiden van Nederland. Het hoofd van
die Voorlopige Commissie, dr. W.J.A. Visser, zou per 31 januari 1947 het
hoofd van de nieuwe Rijksdienst voor de Monumentenzorg worden.

Aanloop: 1918-1933-1939
In 1918 werd het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OKW)
opgericht. Als ondersteunend en adviserend orgaan voor de minister was een
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg ingesteld, die voornamelijk bestond uit
gevestigde namen op het gebied van de architectuur of de kunsthistorie. De
Rijkscommissie werd opgedeeld in Afdeling A voor het Inventariseren en beschrijven
van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst en een Afdeling B
voor Behoud en herstelling, die verantwoordelijk was voor het toezicht op restauraties.
De beide afdelingen, samen een dertigtal leden tellend, zouden in het algemeen eens
per jaar gezamenlijk voltallig vergaderen.
Als ambtelijke ondersteuning van de Rijkscommissie werd een Rijksbureau voor de
Monumentenzorg ingesteld, dat aanvankelijk verspreid zat over twee gebouwen in
Den Haag tot men in 1922 Hofsingel 2 betrok.1. Directeur van het Rijksbureau werd
dr. J. Kalf aan wie in 1912 in Utrecht een eredoctoraat verleend was voor De
voormalige Baronie van Breda, het eerste deel van de reeks Geïllustreerde
Beschrijving van de Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst.2. Hoewel
de bezetting van het Rijksbureau aanvankelijk tot een tiental ambtenaren beperkt
bleef, kwam er toch een strak-hiërarchische indeling in 3 afdelingen: een algemene
dienst en, net als bij de Rijkscommissie, een afdeling A voor de Beschrijving en een
afdeling B, die vaak kortweg Herstel genoemd werd.3.

De overname
Anders dan bij de instelling geëist was, bleken de leden van afdeling A van de
Rijkscommissie niet in staat een substantiële bijdrage te leveren aan het
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beschrijvingswerk, dat voornamelijk werd overgelaten aan de kunsthistorische
ambtenaren van het Rijksbureau. Daarnaast waren er hoogoplopende fricties tussen
de beide afdelingen.4. Omstreeks 1930 begon afdeling A sterk uit te dunnen en moest
zich neerleggen bij de overheersende positie van afdeling B, waarvan Jan Kalf, die
de beschrijving goeddeels opgegeven had voor zijn ambtelijke bemoeienissen met
het herstel, sinds 1924 secretaris was.5. Men meende nu in 1933 de problemen op te
lossen door de Rijkscommissie en daarbij de beide afdelingen
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1 Het Rijksbureau op 30 januari 1926. Van links naar rechts, zittend: M.C.M. Kossmann, mr. D.
Sanders, E.M.A. Fermin. Staand: D. Chaudron, W.C.L.A. Scheepens, F.A.J. Vermeulen, H. Onnes,
dr. E.J. Haslinghuis, dr. Jan Kalf, G. de Hoog Hzn., N.D. Kuiper, drs. M.D. Ozinga en P. Snoep. Jhr.
E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, W.A. Hemsing en J.P.A. Antonietti ontbreken. Victor de Stuers kijkt
mee.

op te heffen ter instelling van één, tot 17 leden afgeslankte, Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg met daaronder 2 permanente subcommissies, secties genoemd:
een voor de beschrijving en een voor het herstel.6. Algemeen voorzitter en secretaris
werden respectievelijk prof. ir. J.A.G. van der Steur en Kalf, als zodanig ook vermeld
bij de notulen van de sectievergaderingen. Bij het Rijksbureau vervielen ten gevolge
van de reorganisatie de bestaande twee afdelingen en daarmee de functie van
onderdirecteur. Dr. E.J. Haslinghuis werd ontslag aangezegd als onderdirecteur van
de afdeling Beschrijving. De functie van onderdirecteur van afdeling Herstel was al
niet meer opgevuld sinds de architect G. de Hoog Hzn., die bij het bereiken van de
65-jarige leeftijd nog verlof had gekregen door te werken, vanwege de bezuinigingen
alsnog ontslagen was per 1 januari 1933. De gelijktijdig ook uit
bezuinigingsoverwegingen op wachtgeld gestelde administratieve medewerker mr.
A.O. Verwey werd ook niet vervangen. Zoals het jaarverslag over 1933 vermeldt,
werd daarmee het vroeger ernstig gevoelde bezwaar van de te enge huisvesting van
het Bureau althans voorloopig opgeheven, al waren de collecties nog steeds niet in
brandvrije ruimtes opgeborgen.7. De economische wereldcrisis van 1929 kwam vanaf
1933 ook tot uiting in de begrotingen voor de restauratiesubsidies: het budget voor
herstel van niet-rijksgebouwen daalde tussen 1932 en 1934 van 7 naar 5 ton.8.

Afscheid?
Bij het naderen van zijn pensioen in 1938 had Kalf zich ontwikkeld tot de grootvorst
van de Nederlandse monumentenzorg. Binnen de Rijkscommissie en het Rijksbureau
was zijn positie ongenaakbaar geworden, daarbuiten had hij veel contacten en een
groot gezag opgebouwd, hetgeen ondermeer bleek uit zijn lidmaatschap van de
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Koninklijke Akademie van Wetenschappen en het erelidmaatschap dat de Bond van
Nederlandse Architecten hem in 1938 verleende. Zijn grote inzet, zijn banden met
een zeer groot aantal instellingen en commissies en de verantwoorde-
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lijkheden die hij lange tijd met grote gestrengheid en deskundigheid had gedragen,
hadden echter hun tol geëist en Kalf besloot daadwerkelijk afscheid te nemen als
directeur van het Rijksbureau.9. Op aandringen van de Rijkscommissie en met
toestemming van de minister stelde hij aanvankelijk zijn afscheid nog een jaar uit.
Binnen het bureau kwam als opvolger van Kalf als eerste de medewerker van de
afdeling Beschrijving dr. F.A.J. Vermeulen in aanmerking. Deze was in 1919 in
dienst gekomen bij het Rijksbureau en was ondertussen bezig aan de samenstelling
van het Handboek voor de geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst (Men gaf
ambtenaren wel vaker de vrijheid onder eigen naam te werken, vanuit de overweging
dat de monumentenzorg in het algemeen er niet door geschaad zou worden, mogelijk
ook ter compensatie van de schamele beloning die ambtenaren in die tijd ontvingen).
Gebrek aan plichtsbesef, zijn zwakke gezondheid en zeker gemis aan persoonlijke
eigenschappen die voor het ambt onmisbaar zijn hadden binnen de Rijkscommissie
al twijfel aan zijn geschiktheid doen ontstaan. Desalniettemin schoof Kalf in zijn
laatste jaar als directeur werk op hem af bij wijze van experiment dat men als mislukt
kwam te beschouwen. Men koos liever voor de jongere, overigens zeker niet meer
erudiete, jhr. dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, die getoond had in den omgang
met derden een uitnemenden tact te bezitten.10. In soortgelijke bewoordingen had in
1922 prof. dr. Willem Vogelsang, de eerste Nederlandse hoogleraar in de
kunstgeschiedenis en lid van de Rijkscommissie, zijn student Van Nispen aanbevolen
voor de functie van beschrijver op het Rijksbureau, zij het met de toevoeging: hij
werkt echter niet zeer vlug.11. Per 1 januari 1923 was Van Nispen in dienst gekomen
van het Rijksbureau als beschrijver en had gedurende enkele jaren vanuit
Zuid-Limburg aan de Geïllustreerde Beschrijving van Maastricht gewerkt. Er waren
toen vanuit het Departement en de Rijkscommissie12. aanmerkingen gemaakt op zijn
tempo, maar sinds Kalfs De Baronie van Breda had men al geklaagd over de
uitgebreidheid en wetenschappelijke diepgang van de Geïllustreerde Beschrijving,
die een vlottende productie in de weg stonden.
Op zaterdagochtend 29 april 1939 werd er in het gebouw van OKW aan de
Oostduinlaan 2 ter gelegenheid van het afscheid van de directeur van het Rijksbureau
een bijzondere vergadering van de Rijkscommissie gehouden, waarbij ook de
ambtenaren van het bureau en het Departement aanwezig waren (afb. 2). 's Middags
had Kalf een afscheidspartijtje in Pulchri Studio, waar Van der Steur hem toesprak
en een door Toon Kelder geschilderd portret van de emeritus overhandigde. Op 1
mei trad Van Nispen in functie als de nieuwe directeur van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg.

Status quo
Het Rijksbureau dat in 1918 feitelijk met 6 ambtenaren was begonnen was in 1940
uitgegroeid tot een dienst met een twintigtal medewerkers: de kunsthistorische
medewerkers voor de beschrijving dr. F.A.J. Vermeulen, dr. M.D. Ozinga en dr. E.H.
ter Kuile, de architecten A.L. Oger en H. Onnes, de bouwkundig tekenaars J.A.L.
Bom, D. Verheus, E.A. Canneman, C.J.M. van der Veken, H. van der Wal, H.P. van
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Beveren en B.V. van den Bergh, de beeldhouwer N. van der Schaft, de fotograaf
J.P.A. Antonietti, de comptable P. Snoep, D. Chaudron voor de huishoudelijke dienst
en de dames M.C.M. Kossmann voor de bibliotheek, E.M.A. Fermin voor de
administratie, M. Mendel-Bachrach als secretaresse en Jeltje Blansjaar voor het
poetswerk.13. De wat overdreven aandoende indeling van 1918 was, ondermeer door
het verdwijnen van de onderdirecteuren, ondertussen vrijwel geheel komen te
vervallen voor de platte structuur(loosheid) van een typische eenmanszaak. Het werk
was ondertussen aanzienlijk toegenomen. Had het Rijksbureau in 1918 alleen ten
dienste van de Rijkscommissie gestaan, sinds 1933 was het ook direct voor het
Departement werkzaam. Ook was men er in geslaagd het algemeen publiek de weg
naar het bureau te doen vinden. Met name kleinere gemeentes voeren daarbij graag
op het kompas van het bureau en gaven het de uitwerking van restauratieplannen in
handen.14. Bij het controleren van het toegenomen aantal restauraties werd het bureau
echter in steeds mindere mate bijgestaan door leden van de vergrijzende
Rijkscommissie. Ook de bezuinigingen hadden op diverse manieren tot meer werk
geleid. Een afzonderlijk secretariaat ten dienste van de Rijkscommissie, ondermeer
verantwoordelijk voor het verzorgen van de Notulen en vertrouwelijke mededeelingen,
was in 1933 opgeheven. De verzorging van de notulen en een gedeelte van de
correspondentie van de secretaris waren sindsdien uitbesteed aan het Rijksbureau,
dat de eigen correspondentie in de laatste tien jaar al met de helft had zien toenemen.
Een vaste secretaris had de directeur, aan wie die taken toekwamen, de laatste jaren
niet meer ten dienste gestaan en de ambtenaren die als zodanig ingesprongen waren,
gaven hier steeds na enige tijd de brui aan. De administratieve onderbezetting moest
wel ernstiger gevoeld worden nu de functies van secretaris van de Rijkscommissie
en directeur van het Rijksbureau niet meer verenigd waren in de persoon van Kalf
met zijn onomstreden, niet per se in alle gevallen door uitnemende tact
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2 Bijeenkomst op 29 april 1939 in de grote vergaderzaal van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen ter gelegenheid van het afscheid van Jan Kalf als directeur van het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg. Aanwezig zijn leden van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg en
ambtenaren van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg en van de afdeling Kunsten en
Wetenschappen van het Ministerie.
1 jhr. mr. dr. E.A. van Beresteyn rc - 2 jhr. dr. E.O.M van Nispen tot Sevenaer rb - 3 prof. ir. J.A.G.
van der Steur rc - 4 dr. Jan Kalf - 5 prof. A.W.M. Odé rc - 6 dr. A. Pit rc - 7 prof. dr. W. Martin rc 8 dr. H. Schneider rc - 9 ir. G.C. Bremer rc - 10 O. Leeuw rc - 11? - 12 H. Onnes rb - 13 H. van
Heeswijk rc - 14 ? - 15 mr. D. Sanders (voorheen rb en adjunct-secretaris rc) - 16? - 17 G.C.
Canneman kw - 18 E.A. Canneman rb - 19 P. Snoep rb - 20 mr. J.K. van der Haagen kw - 21 E.M.A.
Fermin rb - 22 M. Mendel-Bachrach rb - 23 ? - 24 N. van der Schaft rb - 25 H. van der Wal rb - 26
G. de Hoog Hzn. (voormalig architect rb) - 27 J.P.A. Antonietti rb - 28 D. Verheus rb - 29? - 30 dr.
F.A.J. Vermeulen rb - 31 A.L. Oger rb - 32 prof. L.O. Wenckebach rc - 33 jhr. mr. dr. A.B.G.M. van
Rijckevorsel rc - 34 jhr. Beelaerts van Blokland - 35 dr. M.D. Ozinga rb.
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gehinderd gezag. De verzamelingen waren slecht geordend en door het hele gebouw
verspreid en net als in 1918 al het geval geweest was, werkten de tekenaars op de
gang. Een vlotte afhandeling van zaken werd ook niet bevorderd door het feit dat de
afdeling Kunsten en Wetenschappen (KW) van het Departement een stevige vinger
aan de pols hield, en zich niet beperkte tot een financiële en bouwtechnische controle
op hoofdpunten, maar ook de restauratieplannen, bestekken en begrotingen wilde
beoordelen, waardoor dossiers een trage omloopsnelheid kregen.

Geen afscheid: Inspectie Kunstbescherming
Na zijn afscheid als directeur van het Rijksbureau verdween Kalf niet van het toneel.
Naast het aangehouden invloedrijke secretariaat van de Rijkscommissie nam hij een
nieuwe functie op zich. In 1938 had hij Bescherming van Kunstwerken tegen
oorlogsgevaren gepubliceerd, waarin maatregelen ter beveiliging van monumentale
bouwwerken en andere kunstschatten voorgesteld werden. Als vervolg op dit rapport
werd Kalf per 29 augustus 1939 als Inspecteur Kunstbescherming aan het hoofd
gesteld van de nieuwe instelling Inspectie Kunstbescherming.15. Wat de roerende
kunstschatten betreft was Kalf met name in de beginfase verantwoordelijk voor
beveiligingsmaatregelen, waaronder ook het zoeken en laten bouwen van veilige
opslagplaatsen; de verdere uitwerking werd later in de praktijk door de musea zelf
afgehandeld.16. Daarnaast werden in een honderdtal zogenaamde speciaal beschermde
gebouwen extra beveiligingsvoorzieningen aangebracht. Ter verdere bescherming
van deze monumenten werd onder de hoede van Inspectie Kunstbescherming in een
veertigtal gemeenten een Kunstbeschermingsdienst ingesteld.17. Voor de uitvoering
van alle maatregelen kreeg Kalf de beschikking over een krediet van twee miljoen
gulden, een bureau in Den Haag op Sweelinckplein 84 en een machtiging om per 1
october 1939 de gepensioneerde bankdirecteur H. Vreede als secretaris, de architect
J.W. Janzen als adjunctinspecteur en twee jonge dochters als typiste aan te stellen.

Noodmaatregelen en volmachten: de Bezetting
De Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw
Toen na de Duitse inval de Nederlandse regering op 13 mei 1940 naar Londen
vluchtte, werd in allerijl Generaal H.G. Winkelman, de opperbevelhebber van Landen Zeemacht, mondeling belast met de uitoefening van het hoogste regeringsgezag
in Nederland. Op grond hiervan heeft Winkelman een aantal belangrijke besluiten
uitgevaardigd op voordracht van de secretarissen-generaal. Dezen vormden, bij
ontstentenis van de ministers, plotseling het hoogste Nederlandse bestuursorgaan,
dat zou gaan fungeren als een ministerraad. In verband met de verwoestingen als
gevolg van de oorlogshandelingen werd op 17 mei door Winkelman in de persoon
van dr. ir. J.A. Ringers een politiek nieuwe figuur op het (nieuwe) nivo van de
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secretarissen-generaal geïntroduceerd: de Algemeen Gemachtigde voor de
Wederopbouw.18. Bij de besluiten Wederopbouw I en II van 21 en 24 mei kreeg
Ringers ruime volmachten op grond waarvan hij naar behoefte gebruik kon maken
van oude instellingen en regelingen, en nieuwe in het leven kon roepen ten dienste
van een voortvarende aanpak van de wederopbouw. Alle regelingen en de financiering
met betrekking tot puin ruimen, wederopbouw en restauratie zouden tijdens de oorlog
via de Dienst voor de Wederopbouw lopen en conform een voorstel van Ringers
werd bepaald dat het merendeel der kosten van de geleden oorlogsschade door het
Rijk gedragen zou worden.

De feitelijk gevolmachtigde voor de monumenten
In het besluit Wederopbouw I wordt onder artikel 4 vermeld: 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. De secretaris-generaal van OKW, prof.
dr. G.A. van Poelje, maakte in twee rondzendbrieven aan de burgemeesters expliciet
hoe dit artikel te verstaan was: het betrof niet alleen beschadigde gebouwen, maar
alle die in de Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis
en Kunst vermeld staan.19. Bovendien was er een verbod op sloop zonder toestemming
en bij gevaar voor instorting moest zelfs in eerste instantie de omgeving ontruimd
worden. Voor overleg diende men zich te wenden tot Kalf, die genoemd werd in zijn
beide hoedanigheden als secretaris van de Rijkscommissie en Inspecteur
Kunstbescherming.20. De positie van de persoon Kalf werd ook benadrukt in een
aantal andere schrijvens van Van Poelje: de Inspecteur Kunstbescherming was niet
alleen belast met bescherming, maar ook met het nemen van maatregelen voor
noodherstel van door oorlogsgeweld beschadigde monumenten. Hiervoor kon hij
beschikken over het volledige personeel van het Rijksbureau dat zonder overleg met
Kalf geen maatregelen mocht treffen. Directeur Van Nispen moest in het contact met
het Departement de ondergeschikte
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3 Dr. Jan Kalf.

gevallen zelfstandig afhandelen, maar de meer ernstige samen met de secretaris van
de Rijkscommissie. Mede gezien de moeilijke bereikbaarheid van voorzitter Van der
Steur in Oosterbeek, zou de secretaris ook als gedelegeerd lid van de commissie
optreden en nauw contact met het bureau dienen te onderhouden.21. Kennelijk meende
men de crisis het best het hoofd te kunnen bieden door terug te vallen op de gekende
autoriteit Kalf en hem feitelijke volmacht op het gebied van de monumentenzorg te
verlenen.
Kalf stuurde medewerkers van het Rijksbureau naar Rotterdam en Middelburg om
de schade, ook fotografisch, op te nemen en toezicht te houden op de eerste
werkzaamheden. Directe zorg vroeg onder meer het kwetsbare monumentale puin.
Met name de brosse oude baksteen diende voorzichtig verzameld, gesorteerd, zo
mogelijk schoongebikt, opgestapeld en afgedekt te worden. Ook metaal, glas, hout
en roerend (geworden) kunstbezit moesten met zorg verzameld worden. Belangrijk
waren ook het tijdig uitvoeren van het meest urgente noodherstel (waarbij een
bijkomende moeilijkheid het vorderen van vervoer en materialen was), het beschutten
tegen weer en wind en het voorkomen van voortijdige sloop. In verband met mogelijke
diefstal van roerend (gemaakt) kunstbezit verdiende het aanbeveling om beschadigde
monumenten af te zetten.22. Een onverwachte meevaller was dat achter de
niet-monumentale gevels van verwoeste panden dikwijls oudere kernen bleken schuil
te gaan die bruikbaar materiaal op zouden leveren voor het herstel van monumenten.
Voorwaarde was wel dat de waarde van dit oude puin onderkend werd en men er
niet mee omsprong als in Rotterdam, waar het gebruikt werd om de Schie te dempen.

Schade
Landelijk gezien was de schade aan monumenten in mei 1940 relatief gering, met
uitzondering van Middelburg en Rotterdam, waar temidden van de verwoestingen
ook de schade aan monumenten immens en in Rotterdam zelfs vrijwel volledig was.
Kalf stelde eind juni 1940 een lijst op van 23 gevallen verspreid over het gehele land,
waarbij hij een oorlogsschade berekende van ruim 5 miljoen gulden: ruim 4½ miljoen
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gulden voor 11 gebouwen in Rotterdam en Middelburg en ca. 6½ ton voor twaalf
gebouwen elders in het land. Klappers waren de Hervormde kerken en torens van
Yerseke, Opheusden, Rhenen en vooral Wageningen. Overigens zouden de
schadeschattingen een jaar later ongeveer anderhalf keer zo hoog uitvallen door de
stijging van de materiaalkosten, tegenvaller die in het algemeen kleefde aan de
oorlogsschaderegelingen, die gebaseerd waren op de dagwaarde van 9 mei 1940.
Ook de financiële regelingen met betrekking tot noodherstel liepen na overleg met
Ringers over Inspectie Kunstbescherming. De kosten hiervan, samen met die voor
het opmeten en documenteren van de schade en het maken van herstellingsplannen
anderhalve ton, werden in eerste instantie door Inspectie Kunstbescherming
voorgeschoten uit de resten van het krediet van twee miljoen. Later werden die kosten
door Wederopbouw overgenomen en zou Inspectie Kunstbescherming het vrijgekomen
geld besteden aan nieuwe beschermingsmaatregelen.

Nieuw bestuur
Mede in het kader van de poging tot ideologische gelijkschakeling van Nederland,
werd op 26 november 1940 het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen gesplitst in een Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming (OWK) en het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten
(DVK), dat een afspiegeling moest zijn van het Reichsministerium für
Volksaufklärung und Propaganda van Joseph Goebbels.23. Onder DVK kwamen de
kunstenaars en de architecten te vallen, monumentenzorg bleef een zaak van de
afdeling KW
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van OWK. Daar geen der ambtenaren van OKW bereid bleek over te gaan naar het
nieuwe Departement van Volksvoorlichting kwam dat geheel te bestaan uit
duitsgezind, over het algemeen ambtelijk onervaren, personeel onder leiding van
secretarisgeneraal dr. Tobi Goedewaagen. Aan het hoofd van OWK kwam nu prof.
dr. J. van Dam, pro-Duits maar tegen de NSB gekant.24. Jan van Dam, voor zijn
ambtenaren Jan (dan wel Piet25.) Pudding, toonde zich bereid naar zijn medewerkers
te luisteren, kwam echter moeilijk tot een beslissing, waardoor de ambtenaren om
hun zin te krijgen zo krachtig mogelijk op hem moesten blijven leunen. Van Dams
na de oorlog uitgesproken overtuiging zich oprecht voor de Nederlandse belangen
ingezet te hebben, werd toen maar zeer ten dele gevolgd. Tot zijn verdediging werd
echter opgemerkt dat hij ondermeer op het terrein van de monumentenzorg en
natuurbescherming eenduidig voor de Nederlandse belangen was opgekomen. Hoofd
van de afdeling KW was sinds juli 1939 mr. J.K. van der Haagen. Zoon van een
kunsthandelaar, had Jan van der Haagen tijdens zijn rechtenstudie kunstgeschiedenis
als bijvak gedaan en in 1923 als assistent van de toenmalige voorzitter van de
Rijkscommissie, dr. C. Hofstede de Groot, aan de geplande Geïllustreerde
Beschrijving van het Binnenhof gewerkt. In 1925 had hij gelijktijdig sollicitaties
lopen bij het Rijksbureau en de afdeling Kunsten en Wetenschappen. Zijn keuze voor
het Departement verklaarde hij aan Kalf bij voorbaat uit de grotere ruimte die zijn
juridische belangstelling daar zou vinden.26. Betrekkingen met Kalf zou hij ruimschoots
blijven onderhouden via het werk en zijn huwelijk met diens dochter M.E. Kalf.
Vanaf november 1940 was Van der Haagen, met alleen nog een bewerkbare
secretaris-generaal boven zich, feitelijk de hoogste bestuurlijke ambtenaar op het
terrein van de monumentenzorg geworden.
Voor het sturen en controleren van de Nederlandse departementen beschikte
Reichskommissar Seyss-Inquart over vier Generalkommissariate, waaronder dat van
Verwaltung und Justiz waar dr. Friedrich Wimmer aan het hoofd stond. Hieronder
vielen ondermeer aangelegenheden die het Departement van OWK raakten, zoals
onderwijs, wetenschap, archieven, monumenten en volksopvoeding. Over het
algemeen vonden de ambtenaren van OWK dat ze het redelijk getroffen hadden met
hun Duitse toezichthouders.27. Onder hen trof men lieden aan als dr. B. Vollmer,
voorheen Staatsarchivdirektor in Düsseldorf, die zich meer toegewijd betoonde aan
zijn wetenschappelijk ambt dan aan partijideologie.28. Een collega van hem binnen
het Generalkommissariat die na de oorlog evenmin een erg ongunstige pers kreeg29.
was dr. Friedrich Plutzar, Leiter der Hauptabteilung Wissenschaft, Volksbildung und
Kulturpflege. Plutzar had net als Wimmer, met wie hij bevriend was, in Wenen en
in Zweden kunstgeschiedenis gestudeerd en was in Wenen belast geweest met de
zorg voor openbare leeszalen en bibliotheken.30. Hij was lid van de NSDAP maar
kwam in Nederland bij de meer rechtgeaarde nationaal-socialisten al snel bekend te
staan als een van de Wiener Bremser. Getrouwd met een Nederlandse, was hij vrij
goed op de hoogte van de verhoudingen alhier en geloofde kennelijk31. niet dat
spoedige gelijkschakeling mogelijk was, hoewel hij wel een van degenen was die
prof dr. G.A.S. Snijder, de latere president van de Kultuurraad, in contact brachten
met Seyss-Inquart.32. Op Plutzar is door Kalf, Van Nispen en met name Van der
Haagen veelvuldig een beroep gedaan om medewerkers van de monumentenzorg
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pasjes voor Sperrgebiete en Sperrzeiten te bezorgen en om een beroep te doen op de
Wehrmacht om monumenten en natuurgebieden te ontzien bij inkwartiering en de
inrichting van militaire stellingen. Aanvankelijk werden deze verzoeken door de toen
nog gedisciplineerde Wehrmacht zeer regelmatig gehonoreerd. Zo benaderbaar werd
Plutzar wel geacht dat de bibliothecaresse van het Rijksbureau, M.C.M. Kossmann,
hem een bezoek bracht toen zij, om de achterstand in het bibliotheekwerk in te lopen,
gebruik wilde maken van de diensten van een van haar neefjes die op dat moment
in Vught gegijzeld werd. Een volgende wetenschappelijke toerist dook in mei 1943
op in de persoon van de Keulse prehistorica dr. Clara Redlich. In de tot Sperrgebiet
verklaarde kuststreek, ontoegankelijk voor Nederlanders, deed zij onderzoek naar
terpen en bracht daarbij ook rapport uit over de toestand van natuurgebieden en
monumenten. Als deze schade dreigden op te lopen door de acties van de Wehrmacht
werd de hulp van Plutzar ingeroepen. Toen er in de zomer van 1944 een einde aan
de activiteiten van Redlich kwam, richtte Van der Haagen zich tot Verwaltung und
Justiz met het verzoek om die beslissing terug te draaien.33.
Bemoeienis met de monumentenzorg van meer ideologische aard kwam er van de
kant van de Kultuurraad, met name van zijn president prof. dr. G.A.S. Snijder. De
Kultuurraad was door Seyss-Inquart ingesteld in het kader van de politieke hervorming
van het culturele leven in Nederland.34. Uiteindelijk heeft de raad nauwelijks een rol
gespeeld, wel echter bij de monumentenzorg, het meest opvallend bij de
restauratieplannen van de abdij en het stadhuis van Middelburg.35. De bezetter en zijn
aanhangers betoonden zich ook verder niet geheel onverschillig
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op het gebied van de monumentenzorg; de toenmalige (waarnemend)
secretaris-generaal van Financiën en president van de Nederlandse Bank mr. M.M.
Rost van Tonningen, uitdrager van de Grootduitse gedachte, stond eind 1941 niet
onwelwillend tegenover het voorstel om 10 jaar lang 1 miljoen gulden extra te
besteden aan het herstel van bijzonder belangrijke gebouwen die dringend
gerestaureerd dienden te worden (vóór de oorlog was er al een belangrijke achterstand
ontstaan). In plaats van de gebruikelijke 6 ton werd voor 1942 een miljoen
aangevraagd, en tenslotte deelde Rost mee dat voor bijzonder dringend gewenste
restauraties reeds extra kredieten konden worden aangevraagd.36. De Reichskommissar
persoonlijk vond de restauratieontwerpen voor Middelburg te sober en meende dat
geprobeerd moest worden extra gelden los te maken.37.
Ideologische verstrengelingen als bij de heemkunde heeft de monumentenzorg niet
gekend. De pogingen tot inmenging van de Kultuurraad strandden op het selectief
hoffelijk dan wel geërgerd optreden van Kalf, toch al niet altijd kieskeurig in zijn
argumenten als hij een ingenomen standpunt wilde adstrueren. Nadat hij aanvankelijk
nog gedreigd had op te stappen naar aanleiding van het optreden van dipl. ing. H.G.
Oechler bij de restauraties in Middelburg, schijnt Kalf vanaf 1943 op zich genomen
te hebben zijn secretariaat van de Rijkscommissie tot na de oorlog aan te houden om
een politiek gekleurde vervanging te voorkomen.38. Kalf en Van der Haagen hadden
feitelijk doorlopend mondeling of schriftelijk overleg en konden redelijk onbelemmerd
hun weg zoeken. De immer goedwillende Van Dam was regelmatig bereid door hen
opgestelde stukken door te sturen naar Duitse instanties. Toezichthouder Plutzar was
ideologisch geen scherpslijper en probeerde vooral vakmatig op te komen voor de
bescherming van monumenten.

Interne evaluatie
Naast het, als in vredestijd, beoordelen van plannen en van lopende restauraties, werd
de aandacht van de Rijkscommissie tijdens de oorlog opgeëist door de
metalenvordering die een bedreiging was voor het klokken- en orgelbestand, de
pogingen van de Kultuurraad om zich met name bij de restauraties in Middelburg
binnen te dringen, het behandelen van de opeenvolgende ontwerpen van een nieuwe
monumentenwet39. en de ontruiming van gebieden waarin zich monumenten en
particuliere collecties40. bevonden. Een oud initiatief van de Bond van Nederlandse
Architecten (BNA) werd door de Nederlandse Oudheidkundige Bond weer opgepakt
en leidde er toe dat vanaf 1943 een documentatie werd gemaakt van stadsgezichten
die waren aangewezen door het Rijksbureau, dat ook het verleende krediet verdeelde.
Onder de hoede van Inspectie Kunstbescherming werden in enkele plaatsen door
Rijkswaterstaat fotogrammetrische opmetingen gemaakt van enkele monumentale
gebouwen.41. De toegenomen belangstelling van het publiek bleek in mei 1943 ook
uit een schrijven van de heer P. Menten uit Aerdenhout, die een kasteel in Limburg
wilde kopen. Van Nispen gaf toe dat hem van verschillende kastelen bijzonderheden
bekend waren en was gaarne bereid Menten over een en ander in te lichten, waarbij
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deze echter van de veronderstelling diende uit te gaan, dat het advies van de rijksdienst
aan kooplustigen voornamelijk zou bestaan uit historische en kunsthistorische
gegevens.42.
Nadrukkelijk werd in 1941 de aandacht getrokken voor de gang van zaken met name
op het Rijksbureau. Op 7 juni 1941 richtte de kunsthistorische medewerker van het
Rijksbureau dr. E.H. ter Kuile zich over zes pagina's tot de afdelingschef van KW
(Van der Haagen) in een Memorandum betreffende de organisatie van den Rijksdienst
voor de Monumentenzorg.43. Een afschrift van dit memorandum, dat was opgesteld
met medeweten van zijn collega dr. M.D. Ozinga, werd verzonden aan een
hoofdambtenaar van OWK en enige leden van de Rijkscommissie, niet echter aan
de directeur van het Bureau die er toch prominent in figureerde. Gewezen werd op
het autonoom handelen van het dagelijks bestuur (Kalf en Van der Steur), versterkt
door het op zijn minst verlaat uitkomen van de notulen; het feit dat bouwkundig
tekenaars aan hun werk voor de beschrijving onttrokken werden om ingezet te worden
bij restauraties, waar allerlei bouwhistorische aanwijzigingen genegeerd werden door
deze leken op kunsthistorisch en historisch terrein; de volstrekt ontoereikende
huisvesting; de ongeordendheid van de verzamelingen; en de waarlijk monsterachtige
taak van de directeur die administratief volstrekt onvoldoende ondersteund werd en
met zijn correspondentie (alle post ging door zijn handen) met het publiek en het
Departement hopeloos achterop was geraakt. Als gedeeltelijke oplossing werd een
driedeling op regionale grondslag van de leiding van het herstel voorgesteld, waarvoor
twee inspecteurs aan de directeur toegevoegd moesten worden. Wie men daarbij op
het oog had, viel af te lezen aan een volgend voorstel om voorlopig de leiding van
het beschrijvingswerk op te dragen aan een van deze nieuwe inspecteurs met een
niet al te groot district. De enige andere medewerker voor de beschrijving (en in
naam het hoofd daarvan) buiten Ter Kuile en
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Ozinga was op dat moment Frans Vermeulen die zich in die tijd grotendeels aan het
werk op het Rijksbureau onttrok. Het memorandum besloot met een verwijzing naar
het ontbreken van openlijke verantwoording door de afdeling Herstel, klacht die Ter
Kuile in 1943 in het bijblad van het Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige
Bond (NOB) herhaalde en toen een vermaning van Van Dam opleverde.44.
Van Nispen kreeg nu acht gedrukte pagina's van de notulen om zijn visie te geven,45.
het dagelijks bestuur van de Rijkscommissie verklaarde het geringe aantal
bijeenkomsten van de voltallige commissie uit het feit dat niet meer als vroeger over
de Grondbeginselen van de NOB46. gedebatteerd hoefde te worden en wees op de op
handen zijnde nieuwe monumentenwet die een discussie over de reorganisatie van
de commissie voorbarig maakte. Ter Kuiles opmerkingen over de bouwkundige
ambtenaren gaven dr. Kalf, die zichzelf graag presenteerde als man van de
(restauratie)praktijk, de kans zijn oude stokpaardje te berijden over de geleerde heren
die schijnen te menen dat het restauratiewerk veiliger zou zijn in de handen van
kunsthistorici, waaraan toegevoegd werd dat technische bemoeiingen van
kunsthistorici volkomen uit den boze zijn en slechts tot het ergerlijkst dilettantisme
kunnen leidend.47. kwamen er vanuit het bestuur suggesties om de Rijkscommissie
aan te vullen en voorstellen tot verbetering van de toestand op het Rijksbureau
(waaronder een om de regionale driedeling in te voeren) en werd in januari 1942 een
subcommissie ingesteld om zich over een reorganisatie te beraden. De discussie
verliep echter traag; in november 1943 constateerde Van der Steur dat er niets gebeurd
was omdat men wachtte op een opdracht van het Departement. Eerder dat jaar was
Van der Steur op doktersadvies gestopt met de wekelijkse tocht heen en weer uit
Oosterbeek en werd met toestemming van Van der Haagen in het dagelijks bestuur
vervangen door ir. G.C. Bremer.

Het werk tijdens de oorlog
Met het vorderen van de oorlog begon voor de bezetter de behoefte aan bouwmateriaal
voor militaire objecten steeds zwaarder te wegen. Op 1 juni 1942 liet Seyss-Inquart
Ringers de bouwstop (bouwverbod) afkondigen die per 1 juli in zou gaan. Toch zijn
er aanvankelijk nog verscheidene ontheffingen verleend.48. Monumentenzorg kon
daarnaast mogelijk profiteren van het feit dat voor de bezetter hout, dat schaars was,
en vooral cement belangrijker waren dan oude natuursteen. Voor ruim 50 lopende
restauraties van monumenten vroeg de Dienst voor de Wederopbouw algehele
ontheffing aan, die in maar 4 gevallen zonder meer geweigerd werd. 27 restauraties
mochten volledig voltooid worden, in een twintigtal gevallen moest men zich beperken
tot glas- en waterdicht maken.49. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd betrof
het hier vrijwel alleen restauraties die voor de oorlog al voorbereid waren. Een van
de weinige gevallen waarbij schade uit mei 1940 nog tijdens de oorlog hersteld werd,
was de Hervormde kerk van Wageningen. Daar diende men dan ook snel op te treden
om de door het kerkbestuur voorgestane sloop en nieuwbouw te voorkomen. De
omstandigheden waaronder het werk moest gebeuren werden echter, gelijkopgaand
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met de moeilijkheden in de gehele samenleving, allengs zwaarder. De wegen naar
het schaars wordend materiaal moest men vaak zelf vinden voordat men kon proberen
van de diverse Rijksbureaus voor materialen toestemming tot gebruik te krijgen.
Vervoer was een probleem en manschappen werden steeds vaker gevorderd voor de
Arbeitseinsatz. Met het verminderen van de voedselrantsoenen daalde ook het
prestatievermogen van de werknemers aanzienlijk.50.

Personeelswisselingen
Vóór het verschijnen van het Memorandum Ter Kuile waren het bureau en de
Rijkscommissie al intern geëvalueerd, waarschijnlijk zonder dat een der besprokenen
een afschrift ontving. Eind 1940 had Vermeulen in een Gutachten gerapporteerd
over de gang van zaken op het Rijksbureau en de ambtenaren en het bestuur van de
Rijkscommissie beoordeeld op hun professionele, persoonlijke en ideologische
merites.51. Vermeulen, die moeite had met de voltooiing van zijn Handboek voor de
geschiedenis der Nederlandsche Bouwkunst en de laatste jaren opmerkelijk traag
afkwam met de kopij van Friesland en Gelderland voor het Kunstreisboek en vooral
het deel van de Geïllustreerde Beschrijving gewijd aan de Tielerwaard, legde in deze
jaren buiten het bureau een grote activiteit en reislust aan de dag bij de opzet van
architectuur en kunsthistorisch onderzoek in de geest van de nieuwe orde.52. Zijn
veelvuldige afwezigheid voor dienstreizen of tengevolge van ziekte viel lastig te
rijmen met persberichten die hem tegelijkertijd in Duitsland gesignaleerd hadden bij
het verzorgen van lezingen. Eind 1942 werd hij door Goedewaagen uitgenodigd om
binnen DVK hoofd te worden van de nieuw opgerichte Afdeeling voor Kultureele
Propaganda en per 1 december verruilde hij het werk als beschrijver voor de nieuwe
functie waar hij aan het hoofd kwam te staan van 4 bureaus.
Op het Rijksbureau vonden meer wisselingen plaats; Mevr. M. Mendel-Bachrach
was per 1 maart 1941 op
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last van de bezetter definitief ontslagen vanwege haar joodse afkomst. Oger, die de
Belgische nationaliteit had, werd in 1943 ontslagen, maar mocht met permissie van
het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz terugkeren. Toen in april 1943
bepaald werd dat de leden van het voormalig Nederlandse leger opnieuw in
ballingschap zouden worden afgevoerd, dook Canneman onder. Daar tegenover stond
ook enige uitbreiding van het personeel. Eind 1940 was drs. N.R.A. Vroom door
Rijkscommissielid Oscar Leeuw geïntroduceerd bij Kalf en Van Nispen en begin
1941 als volontair in dienst getreden bij het Rijksbureau, waar hij een jaar later een
aanstelling kreeg als de secretaris waar men dringend om verlegen zat. De activiteiten
voor het oudheidkundig bodemonderzoek konden grondiger aangepakt worden door
het tewerkstellen van de werkeloze hoofdarbeider J.G.N. Renaud en de aanstellingen
van drs. P. Glazema en G. Plug. Aangezien men geen toestemming van het
Departement kreeg om naast de zijn pensioen naderende Antonietti alvast een tweede
fotograaf aan te stellen, kwam mr. Albert Menalda als administratieve kracht in
dienst.

Dislocatie
Wisselingen waren er ook in de plaatsing van verzamelingen en personeel. Gedurende
de tweede helft van 1942 vond een gedeelte van het Rijksbureau tijdelijk onderdak
op Lange Voorhout 48. Verschillende ambtenaren van het bureau waren voorheen
al tijdelijk ondergebracht op Sweelinckplein 84 in de lokalen van Inspectie
Kunstbescherming. De scheidslijnen tussen Inspectie Kunstbescherming en het
Bureau waren sinds de Duitse inval nooit meer duidelijk getrokken: Kalf zette voor
een groot gedeelte de lijnen uit voor het Rijksbureau en personeel van beide diensten
verrichtte arbeid voor zowel Inspectie Kunstbescherming, het Rijksbureau als de
Rijkscommissie.
In verband met de mogelijkheid van een Geallieerde aanval op Den Haag werden in
de loop van 1943 verscheidene departementen in meer oostelijk gelegen plaatsen
ondergebracht. Vrijwel het gehele Departement van OWK verhuisde naar Apeldoorn
waar in de tweede helft van maart de nieuwe burelen betrokken werden. Inspectie
Kunstbescherming, een gedeelte van het Rijksbureau en een klein gedeelte van het
Departement trokken nu op Binnenhof 1A in de vrijgekomen ruimtes van het gebouw
van de Tweede kamer. Voor het geval de verbinding tussen Den Haag en enig deel
van het land verbroken zou worden werd Van der Haagen per 1 mei 1943 aangesteld
als waarnemend Inspecteur Kunstbescherming.
Onder andere voor dit doel zou hem in Apeldoorn een klein detachement van het
Rijksbureau ter beschikking staan. Bom, de eerst aangewezen man, was uitgeschakeld
door een gecompliceerde beenbreuk, zodat Ozinga, die toch voor de Geïllustreerde
Beschrijving in Groningen en Drenthe moest werken, Henk van der Wal, die de
tekeningen voor Ozinga moest verzorgen, en Verheus degenen werden die in
Apeldoorn in schamele kantoorruimtes ondergebracht werden.53. Aan hen werd nog
toegevoegd de nieuwe adjunct-inspecteur Kunstbescherming G.M. Sturm, een
gepensioneerde bouwkundige van de Rijksgebouwendienst die lang onder de architect
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H. van Heeswijk had gewerkt. Ten behoeve van het Rijksbureau zou Sturm daarbij
de inspecties op de restauraties in dat deel van het land van Bom overnemen. Voor
het geval Van der Haagen niet bereikbaar zou zijn, zou Ozinga vanuit Beekbergen
optreden als vervangend waarnemend Inspecteur Kunstbescherming.54. Dat de ervaren
Sturm in Velp woonde werd ook als een gunstig geval van dislocatie gezien. Met
Wederopbouw was intussen de afspraak gemaakt dat bij het verbreken der verbinding
met Den Haag de plaatselijke hoofden Kunstbescherming gerechtigd zouden zijn tot
uitgaven voor noodherstel. Mits achteraf gefiatteerd door Kalf, zouden de kosten
dan door Wederopbouw gedragen worden.55.
Een volgende medewerker vond de Inspectie Kunstbescherming in mr. Adolph
Staring.56. Deze had in 1920 over de financiële middelen beschikt om de diplomatieke
dienst vaarwel te zeggen en zich met name toe te leggen op het onontgonnen terrein
van de 18de-eeuwse portretkunst. Hij was eveneens in staat geweest om zich te
vestigen op De Wildenborch, het voormalig onderkomen van zijn voorvader de
dichter A.C.W. Staring, in het Gelderse Vorden. Staring, die zeer goed ingevoerd
was in de kunstverzamelingen en landhuizen van de streek, werd in januari 1944
door Van Dam als gemachtigde van de Inspecteur Kunstbescherming belast met de
bescherming van roerend kunstbezit. Zijn voornaamste opdracht was het beschermen
van waardevolle gedeeltes van particuliere collecties, met name in de Achterhoek
en het zuiden van Overijssel. De 54-jarige Staring moest zijn inspecties in dit gebied
per fiets verrichten, in de herfst van 1944 vaak in stormachtig weer. Dit werk werd
aanzienlijk bemoeilijkt in tijden dat het niet lukte hem vrijgesteld te krijgen van het
verrichten, twee à drie dagen per week, van spitwerk voor de inrichting van Duitse
verdedigingslinies. Gelderland was ondertussen volgestroomd met naar het Oosten
wegtrekkende Duitsers en duitsgezinde Nederlanders, al dan niet dakloze Duitse
burgers op de vlucht voor Geallieerde bombardementen (Bombenweiber)
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en de (steeds minder gedisciplineerde) Wehrmacht die in toenemende mate stellingen
rond de IJssellinie ging betrekken. De ruim aanwezige landhuizen werden op grote
schaal gevorderd. Door middel van door Kalf verstrekte affiches moest Staring
proberen vordering tegen te gaan, dan wel zo ordelijk mogelijk te laten verlopen.
Waar dit onmogelijk bleek, werden onderdelen van de kunstcollecties, meestal per
platte kar, overgebracht naar (gedeeltelijk) gevrijwaarde, veiliger geachte landhuizen.
Met name De Velhorst te Laren (Gelderland) ging als depot voor collecties uit de
regio fungeren.

Het bevrijde Zuiden: de Voorlopige Commissie voor de Monumentenzorg
Frontgebied: SHAEF en Militair Gezag
In het Nederlandse gebied dat reeds in 1944 bevrijd werd door de Geallieerde opmars
zou het leven sterk bepaald blijven door de oorlogshandelingen en behielden militaire
eisen de absolute prioriteit. Tot nader order zou het hoogste gezag feitelijk uitgeoefend
worden door Civil Affairs, een onderafdeling van Supreme Headquarters Allied
Expeditionary Forces (SHAEF), Eisenhowers hoofdkwartier. Civil Affairs moest
door maatregelen op bestuursgebied de militaire operaties bevorderen, maar vooral,
bijvoorbeeld door zorg te dragen voor materiële voorzieningen, onrust voorkomen
en de condities scheppen waaronder de burgerlijke autoriteiten weer zouden kunnen
gaan functioneren. Formeel ondergeschikt aan SHAEF was zijn Nederlandse
tegenhanger, het Militair Gezag, dat tevens ten dienste stond van de Nederlandse
regering. Als voorpost van de regering zou het Militair Gezag de bevrijde delen van
Nederland besturen met vergaande bevoegdheden waarmee het tot ver in 1945 een
krachtig stempel op de samenleving drukte. Aanvankelijk kon men zonder geschikte
papieren de eigen woonplaats niet verlaten. Post- en telefoonverkeer waren lang
onmogelijk voor de gewone burger en stonden later onder censuur. Wie er in geslaagd
was een auto buiten de vorderingen te houden, stond voor de moeilijkheid geschikte
papieren te bemachtigen om er gebruik van te kunnen maken.

MFA&A officieren
In het kielzog van de vanuit Normandië door Noord-West Europa oprukkende
Geallieerde troepen bevond zich een twintigtal officieren die met een speciale opdracht
bij verschillende Geallieerde legeronderdelen gedetacheerd waren: de Monuments,
Fine Arts & Archives (MFA&A) Officers. Hun aanstelling was het vervolg op de
werkzaamheden van een aantal Amerikaanse en Britse academische en culturele
instellingen.57. MFA&A officieren werden gezocht onder kunsthistorici met een
deskundigheid die gezag bij de officieren af kon dwingen, met genoeg gevoel voor
verhoudingen om niet door combatterende militairen voor halfzachte estheten
versleten te kunnen worden en voldoende op leeftijd om de verdenking te ontlopen
zich te willen drukken.58. Het werk van de MFA&A officieren had een flinke
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ruggesteun gekregen door een drietal directieven59. van opperbevelhebber Eisenhower
waarin hij er op wees dat menselijk leven te allen tijde boven het belang van
willekeurig welk monument ging, maar dat ‘militaire noodzaak’ geen excuus voor
onverschilligheid of gemakzucht mocht zijn. Meer dan een bijkomend doel voor het
Geallieerde oppergezag (waardoor de MFA&A officieren ook een ‘harde’ legitimatie
binnen de eigen strijdkrachten kregen) was het voorkomen van een slechte reputatie
van de Geallieerde troepen: de verdedigers van de beschaving mochten niet
beschuldigd kunnen worden van vandalisme. Idealiter zou zich daarom het volgende
scenario afspelen: MFA&A officieren zouden in eerste instantie monumenten
lokaliseren zodat deze, indien militair haalbaar, ontzien konden worden. Voor
identificatie van die gebouwen stonden de MFA&A officieren (meestal een van)
twee lijsten ter beschikking: Het Civil Affairs Handbook en de SHAEF List of
Protected Monuments.60. Was een bepaald gebied in Geallieerde handen, dan dienden
deze monumenten geïnspecteerd te worden en moest mogelijke schade, ook
fotografisch, vastgelegd worden. Daarnaast moest toezicht gehouden worden op het
puinruimen, de juiste opslag van nog bruikbare bouwmaterialen en roerende kunst
en op het met de vereiste zorg uitvoeren van noodherstel. Inkwartiering in
geregistreerde gebouwen moest worden tegengegaan door deze middels biljetten
(Out of Bounds) als zodanig kenbaar te maken en kon officieel slechts door
legerbevelhebbers of door hen daartoe gemachtigden worden afgedwongen. Roof
van kunstwerken diende tegengegaan te worden door afzetting en bewaking.61.
Begin october 1944 nam de MFA&A officier Major L. Bancel La Farge, een architect
van de Amerikaanse Oostkust, in het bevrijde Eindhoven contact op met Wouter
Visser over diens (Van Abbe) museum, dat opgenomen was in het Civil Affairs
Handbook met vermelding van de architect, A.J. Kropholler, en de directeur, dr.
W.J.A. Visser.62. De laatste mededeling was intussen echter achterhaald. Visser had
kunstgeschiedenis gestudeerd in Utrecht waar hij 5 jaar hoofdassistent was geweest

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

19

4 Dr. W.J.A. Visser.

van professor dr. W. Vogelsang, lid van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
en erkend organisator van excursies langs monumenten. Na zijn promotie in 1934
had Visser onder andere nog colleges over architectuurgeschiedenis gevolgd bij Paul
Clemen in Bonn. Reeds werkzaam als leraar (kunst)geschiedenis aan twee Einhovense
Lycea, werd hij in 1936 aangesteld als de eerste directeur van het Van Abbe Museum
en in 1937 als gemeentearchivaris van Eindhoven, welke beide laatste functies hij
echter in 1942 neerlegde. Aan zijn werk en de bemoeienissen met verscheidene
(kunst)historische genootschappen in de provincie had Visser de nodige contacten
overgehouden in de Brabantse wereld van kunst en bestuur.

Zonder volmacht
Bij een gezamenlijk bezoek aan het Van Abbe Museum, moesten Bancel la Farge
en Visser constateren dat het bezet was door Bureau Inlichtingen, de Nederlandse
inlichtingendienst die onder leiding van overste J.M. Somer uit Londen was
overgekomen. Aangezien het hier een Nederlandse instantie betrof, viel het vrijwaren
van inkwartiering onder de competentie van het Militair Gezag. Vruchtbaarder was
de samenwerking waar Visser La Farge inlichtingen en literatuur kon verstrekken
over de Nederlandse kunstaangelegenheden van de laatste jaren en op lacunes in de
Civil Affairs List kon wijzen. La Farge van zijn kant bracht Visser in contact met
Geallieerde en Nederlandse officieren. In bevrijd gebied hielden de MFA&A
officieren zich hoofdzakelijk bezig met de inspectie van monumenten en de gang
van zaken rond Geallieerde inkwartiering. In een later stadium zou de voorbereiding
op de terugvoer van geroofde kunstschatten (recuperatie) een grotere rol gaan spelen.
De verdere zorg voor kunstzaken diende men zo veel mogelijk aan de inheemse
specialisten over te laten, hen daarbij steunend door rapportages en het scheppen van
faciliteiten. Om te provan de plaatselijke expertise, stelden de MFA&A officieren
Visser in de gelegenheid hen geregeld te vergezellen op hun inspectietochten door
het bevrijde gebied.
Men bezocht, voorzover het nabijliggend front dit toeliet, plaatsen als Den Bosch
en Nijmegen, die beide eind october nog onder vijandelijk vuur lagen.63
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Inventariserend en adviserend zonder een officiële functie, stond Visser zonder enige
werkelijke autoriteit tegenover gemeentebesturen of onwillige eigenaren van
beschadigde monumenten. Voor alle faciliteiten bovendien afhankelijk van de
MFA&A officieren, benaderde hij Brabantse autoriteiten als de waarnemend
commissaris van de koningin, jhr. mr. J.T.M. Smits van Oyen (op dat moment zelf
zonder medewerkers en vervoer64) en de Militaire Commissaris voor Noord-Brabant,
kolonel ir. ridder J.B.G.M. de van der Schueren. Zij verstrekten hem welwillende
verklaringen, die de autoriteiten om medewerking verzochten, maar die nog steeds
geen einde konden maken aan zijn beperkte autoriteit en mobiliteit. Militarisatie zou
een uitkomst zijn, maar SHAEF wilde het Nederlandse militaire apparaat tot een
minimum beperken. Ondanks een gestaag groeiende verzameling verklaringen,
stempels en aanmoedigingen van autoriteiten, zou Visser tot de tweede helft van
december zonder telefoon zitten, wel kon hij via de Militaire Commissaris C. Verhoeff
post rond zenden. Voor vervoer bleef hij afhankelijk van de MFA&A officieren wier
tochten aanzienlijk vertraagd werden door een burger die overal opnieuw moeizaam
pasjes moest zien te verkrijgen (vier om in Brussel, waar het Militair Gezag lange
tijd verbleef, te komen) en niet toegelaten werd in militaire onderkomens.

De waarnemend Algemeen Gemachtigde
Bij de Eindhovense architect ir. C.G. Geenen ontmoette Visser op 28 october de
architect ir. A.H.J. Swinkels uit Maastricht. Deze deelde mee dat de in zijn ambt
herstelde commissaris van Limburg, mr. dr. W.G.A. van Sonsbeeck, en het Provinciaal
Militair
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5 De beschikking van mr. H.A. Helb jr. waarbij de Voorlopige Commissie voor de Monumentenzorg
werd opgericht.
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Gezag hem en zijn collega's ir. F.P.J. Peutz uit Heerlen en ir. J. Kayser uit Venlo
gemachtigd hadden de monumenten in Limburg te inspecteren en door maatregelen
voor verder verval te behoeden. Swinkels wist ook dat Helb nabij en bij Oisterwijk
de gevechtslinies gepasseerd was. Mr. H.A. Helb jr. was medewerker van de Dienst
voor de Wederopbouw en door de dienstleiding vanuit Den Haag met alle volmachten
van de Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw naar het bevrijde zuiden
gestuurd.65 Als waarnemend Algemeen Gemachtigde voor de Wederopbouw en voor
de Bouwnijverheid in het bevrijde Nederlandse gebied zou Helb in Eindhoven een
tijdelijk hoofdbureau van de Dienst voor de Wederopbouw inrichten en van daaruit
leiding geven aan de regionale bureaus in het bevrijde Zuiden.

De Voorlopige Commissie voor de Monumentenzorg
Op 29 october was er ten huize van Visser een ontmoeting met Swinkels, Geenen
en Helb waar besloten werd tot de oprichting van een Voorloopige Commissie voor
de Monumentenzorg. Op grond van besluit Wederopbouw I trof Helb een beschikking
waarbij Visser tot hoofd van de Voorlopige Commissie werd aangewezen en Kees
Geenen (Eindhoven), P. van Kessel (Den Bosch), ir. A. Siebers (Ulvenhout), Swinkels
(Maastricht), Frits Peutz (Heerlen) en Jules Kayser (Venlo)66 als zijn medewerkers
(afb. 5).67 Enkele dagen later zou Visser Helb om aanstellingsbrieven verzoeken voor
ir. J.G. Deur (Nijmegen) en ir. A. Rothuizen (Middelburg) met wie contact verkregen
was door het langzaam opschuiven van het front.
De gesanctioneerde organisatie begon zich gestadig te ontwikkelen. Medewerkers
werden vooral onder architecten gezocht, waarbij de voorkeur uitging naar hen die
voorheen als restauratie-architect actief waren geweest voor het Rijksbureau in Den
Haag. Er zou een vrij strakke organisatie ontstaan met in principe per provincie drie
districten waaronder steeds een twaalftal rayons viel. Gezien de militaire situatie
hadden in 1944 alleen Brabant en Limburg drie districten en vielen de bevrijde delen
van Zeeland en Gelderland voorlopig ieder onder één districtshoofd. Districtshoofden
hadden binnen hun district de algemene leiding en waren gerechtigd rayonhoofden
aan te stellen. Ze dienden naar vermogen de diverse gemeenten te bezoeken om
leiding en advies bij de herstelwerkzaamheden te geven. Ze moesten een dagboek
bijhouden van hun activiteiten en waren verantwoordelijk voor het opmaken van de
definitieve rapporten aan de hand van de gegevens die door de rayonhoofden
ingeleverd waren. De rayonhoofden werden belast met de inspectie van gebouwen
binnen hun gebied aan de hand van de Voorloopige Lijst.68 Deze was intussen
verouderd en telde verscheidene reeds gesloopte gebouwen. Men diende daarom de
lijst naar eigen inzicht uit te breiden met alle ervoor in aanmerking komende objecten,
zoals ook boerderijen. De rayonhoofden stelden voorlopige rapporten op en dienden
in geval van beschadiging de districtshoofden te waarschuwen, die in principe
verantwoordelijk waren voor het noodherstel. Beschadigingen en eventueel daarop
volgend noodherstel moesten ingetekend worden, desnoods op ansichtkaarten of
reisbrochures. Noodherstel was met name belangrijk met het oog op de naderende
winter die ernstige schade aan de kwetsbare beschadigde gebouwen kon toebrengen.
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Leidraden
Visser boekte een succesje (dat een impliciete sanctionering van Helbs besluit inhield)
toen de Chef Staf van het Militair Gezag, luitenant-generaal mr. H.J. Kruls, hem op
6 november benoemde tot Adviseur voor Nederlandsche monumenten en kunstschatten
bij het Militair Gezag.69 Belangrijkste taken voor de adviseur waren het inventariseren
van de toestand van monumenten in het bevrijde gebied en het opsporen van
kunstvoorwerpen die uit Nederlands staatsbezit naar Duitsland waren overgebracht.
Voor inspectie en het treffen van maatregelen op het gebied van archieven kreeg de
Voorlopige Commissie medewerking van Rijksarchivaris jhr. mr. dr. D.P.M.
Graswinckel, werkzaam bij Bureau Militair Commissariaat te Breda, en in 1939 als
plaatsvervanger van de Algemene Rijksarchivaris betrokken bij het samenstellen
van de Richtlijnen voor de bescherming tegen oorlogsgevaren van kunstschatten in
musea, bibliotheken en archieven.
Ondertussen was reeds een begin gemaakt met het samenstellen van de Leidraden
van de Voorlopige Commissie, waarvan er 11 zouden verschijnen vanaf begin
november 1944 tot in februari 1945. In eerste instantie bedoeld als instructie voor
de medewerkers van de Voorlopige Commissie, werden ze ook toegezonden aan
militaire en civiele bestuurders, enkele waren middels het brievehoofd zelfs direct
gericht aan de burgemeesters. Op hen werd een beroep gedaan om de uiterste zorg
te besteden, zowel aan onbeschadigde als beschadigde en verwoeste monumenten
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6 De suggesties die de Voorlopige Commissie in leidraad 5 deed werden door veel gemeentes
overgenomen. Tot en met leidraad 6 was de kop van de leidraden van de Voorlopige Commissie:
Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Daarna: Voorloopige Commissie voor de Monumentenzorg
in het bevrijde Nederlandsche gebied. Dienst: Rijksbureau voor de Monumentenzorg.
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en het afkomend puin. Benadrukt werd dat de Commissie een voorlopige was en dat
men daarom moest vasthouden aan de opvattingen van Inspectie Kunstbescherming
en het Rijksbureau in Den Haag. Voornaamste doel was het treffen van
noodvoorzieningen en het documenteren van oorzaak en aard van de vernielingen
ten behoeve van het Rijksbureau. Daarom ook mochten slechts kleine werkzaamheden
ter noodherstelling van recente beschadigingen verricht worden, er mocht niet
ingegrepen worden in het karakter van een monument. Evenmin mocht sloopwerk
verricht worden aan gebouwen of fragmenten om daarmee tijdelijk andere gedeelten
bruikbaar te maken. Het werk voor de Voorlopige Commissie was een vertrouwensen eretaak, daarom dienden de medewerkers, veelal architecten, hun erecode te
eerbiedigen en zich niet te buiten te gaan aan het leggen van contacten. Aangezien
het een ereambt betrof, konden alleen kleine bureau-uitgaven en reiskosten
gedeclareerd worden. Ter ondersteuning van de medewerkers en burgemeesters werd
gewezen op het wettelijk kader
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waarop men zich kon beroepen bij het laten uitvoeren van de noodzakelijke
maatregelen.70 Zo richtte Leidraad 5 richtte zich direct tot de burgemeesters met
ontwerpbepalingen ter beperking van bezit en handel in roerende kunstschatten. Deze
bepalingen zijn door veel gemeenten vaak vrijwel letterlijk overgenomen, men zat
dringend verlegen om deskundig (ogend) advies (afb. 6). Ter ondersteuning van
vooral de MFA&A officieren verscheen begin december de eerste uitgave van de
Voorlopige Commissie: een kaart van Noord-Brabant met daarop aangegeven de
districten en rayons en de namen van de medewerkers. Later zouden soortgelijke
kaarten van Zeeland en de oostelijke provincies volgen.

OKW in Londen
Eind november ontstond er schriftelijk contact tussen de Voorlopige Commissie en
het Departement van OKW in ballingschap, dat met kleine bezetting in Londen
verbleef. Minister G. Bolkestein verklaarde zich verheugd dat in het bevrijde Zuiden
de bescherming van kunstschatten ter hand genomen werd, verzocht om verslagen
en zou bij Kruls gaan aandringen op militarisering van de adviseur. Op het
Departement was men bezig met het inventariseren van uit Nederland verdwenen
kunstschatten en het voorbereiden van de recuperatie. Met dat doel was enkele
maanden eerder F.G.E. Nilant aangesteld en had Bolkestein contact gezocht met dr.
A.B. de Vries en drs. H.L.C. Jaffé, beiden voorheen verbonden aan Amsterdamse
musea. Vanwege hun joodse afkomst waren zij door de bezetter ontslagen en hadden
naar Zwitserland weten te ontkomen. Daar bereikte hen in het najaar van 1944 het
verzoek van Bolkestein zich via Brussel naar Londen te begeven ter voorbereiding
van de recuperatie. Uit deze activiteiten zou in juni 1945 de oprichting van de
Stichting Nederlands Kunstbezit volgen. Aangezien er in Londen een groot gebrek
aan literatuur was werden enkele tientallen catalogi uit de bibliotheek van Visser aan
het ministerie geleend.71
Eind december reisde Visser via Brussel naar Londen, waar hij besprekingen voerde
met Bolkestein, Nilant en De Vries, kennis nam van een rapport dat Kalf naar Londen
had doorgespeeld en door medewerkers van het Departement van Justitie werd
bijgepraat op het gebied van de relevante wetsbesluiten. Op 6 januari 1945 benoemde
Bolkestein Visser tot waarnemend Inspecteur Kunstbescherming in het bevrijde deel
van Nederland, wat hem machtigde aanwijzingen te geven aan de plaatselijke hoofden
Kunstbescherming die op dat moment geen contact hadden met Kalfs Inspectie
Kunstbescherming in Den Haag. De militarisatie waarvan al geruime tijd sprake was,
kreeg eindelijk 18 januari zijn beslag toen koningin Wilhelmina bij Besluit Visser
met ingang van 23 december 1944 tot kapitein benoemde. Op aandringen van
Bolkestein werd begin 1945 een nieuwe sectie 14 voor Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen aan de staf van het Militair Gezag toegevoegd, waarvan majoor Chr.
Kok het hoofd werd.
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Naar de bevrijding
Vanaf 4 september 1944 trad Van der Haagen daadwerkelijk op als Inspecteur
Kunstbescherming waardoor G.M. Sturm en volgens afspraak ook Verheus en Van
der Wal van het Rijksbureau onder hem vielen. De meeste tijd besteedde hij echter
aan wat wel genoemd werd de Dienst op Arnhem. Gedurende 6 maanden werkten
vrijwilligers van de afdeling KW mee aan het evacueren, voornamelijk per platte
paardekar, van kunstvoorwerpen uit het zwaar gehavende en geëvacueerde Arnhem.
Het grootste gedeelte werd ondergebracht in kasteel De Cannenburgh in Vaassen.
Als tussenstation op deze tochten fungeerde het Openluchtmuseum, waar op dat
moment H.J. van Bon en de als waarnemend directeur optredende Pieter Glazema,
die nog steeds in dienst van het Rijksbureau was, werkzaam waren.72
Eind maart werd het offensief ingezet waarbij in enkele weken de oostelijke en
noordelijke provincies vrijwel in hun geheel bevrijd werden. Kok, Visser, Jaffé en
Graswinckel trokken, ieder met hun eigen opdracht in dienst van het Militair Gezag,
achter de troepen aan om de toestand op te nemen, noodmaatregelen te treffen en
geschikte medewerkers te recruteren. Daags nadat het Militair Gezag zich op 10 april
gevestigd had te Vorden, dat op 1 april bevrijd was, ontmoette Visser bij toeval de
hem onbekende A. Staring. Deze was op 16 maart 1945 door Van Dam alsnog
aangesteld als Inspecteur Kunstbescherming, maar ging nu, als vroeger, weer opereren
als Inspecteur voor kunstschatten in particulier bezit.73 Daarnaast adviseerde hij de
Voorlopige Commissie op het gebied van roerende zaken. De opzet van de Voorlopige
Commissie bleef gehandhaafd dat in principe per provincie 3 districten ingesteld
werden waaronder steeds een twaalftal rayons. Op 1 mei meldde Visser aan majoor
Kok dat in alle tot dan bevrijde gebieden het ‘Rijksmonumentenbureau’ was opgericht
en functioneerde.
Het Departement van Onderwijs, Wetenschap en Kultuurbescherming in Apeldoorn
bleef tot 24 mei gesloten in verband met de zuivering van ambtenaren.
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7 Affiche met K-nummer, stempel en handtekening.

Van der Haagen, die tijdens de slag om Apeldoorn zijn nota Onze roerende schatten
van wetenschap en kunst gedurende de oorlogsjaren74 voltooid had, kon voorlopig
voornamelijk op de achtergrond functioneren, ondanks allerlei contacten met
medewerkers van het Militair Gezag. Visser en Jaffé hadden de instructie gekregen
de ambtenaren van het Departement te mijden in verband met de zuivering. Juist
voor de heropening van het Departement legde Visser die opdracht naast zich neer
en bezocht, na aandringen van Van Poelje75 en Kalf, Van der Haagen.
Voor de ambtenaren van het Rijksbureau in Den Haag was vanaf de herfst van 1944
het werk aanzienlijk verminderd. Na de spoorwegstaking moesten inspectiereizen
(voorheen al niet ongevaarlijk door Geallieerde beschietingen van treinen) beperkt
blijven tot Zuid-Holland en werden ook minder zinvol omdat op de bouwplaatsen
door het voedseltekort en het materiaalgebrek ondertussen niet veel meer gepresteerd
werd. Op het Rijksbureau werd half october een dienstrooster ingevoerd waarbij men
slechts om de dag hoefde te verschijnen. Van Nispen had zich weer kunnen wijden
aan de Geïllustreerde Beschrijving van Maastricht, iets wat hij, anders dan Ter Kuile
in zijn memorandum, altijd tot zijn taken was blijven rekenen. De ambtenaren
besteedden voornamelijk tijd aan het bijwerken van de correspondentie en het
enigszins op orde brengen van de verzamelingen. Iedereen was ernstig verzwakt
door het voedselgebrek, enkele ambtenaren hadden last van duizelingen en Ter Kuile
zou aan hongeroedeem gaan lijden. Benny-Victor van den Bergh moest zich in
Utrecht schuilhouden voor de razzia's voor de Arbeitseinsatz van 7 october maar
onderhield een opgewekte correspondentie met het Bureau. Van Nispen achtte het
verstandig dat hij zich voorlopig voorzichtig over straat bewoog, maar verzocht hem
in de omgeving wat inspecties te verrichten. De portier Chaudron overleed in januari
1945 aan een hartaanval. M. Mendel-Bachrach was op 2 october 1942 naar Westerbork
en van daar naar Auschwitz afgevoerd, waar ze op 19 october stierf.76 De architect
Onnes werd na de bevrijding ontslagen vanwege zijn politieke gezindheid tijdens de
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oorlog. Plutzar, die nog een bijrol als vertaler had gespeeld bij de
capitulatieonderhandelingen in Wageningen, werd in mei 1946 uit gevangenschap
ontslagen, waarna hij Van der Haagen nog een bezoek bracht.77

Naoorlogse wederopbouw
Na de bevrijding reisden Visser en Geenen in de tweede helft van mei naar Den Haag
voor een eerste ontmoeting met Kalf en van Nispen.78 Op 30 juni 1945 werd een
bijeenkomst georganiseerd in de koffiekamer van de Tweede Kamer.79 Aanwezig
waren de zojuist afgetreden minister Bolkestein die zijn opvolger vertegenwoordigde,
Kalf, Visser, Van Nispen, Van der Haagen, Janzen, Ozinga, Ter Kuile, W.
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Martin, J.G. van Gelder als vertegenwoordiger van de Stichting Nederlands
Kunstbezit, en een twintigtal medewerkers van de Voorlopige Commissie. Onder
overhandiging van de ontslagbrieven, rapporten en 600 foto's werd de Voorlopige
Commissie opgeheven. De districtshoofden werd echter verzocht hun mandaat niet
als beëindigd te beschouwen maar het werk, met hun oude rayonmedewerkers, voort
te zetten onder de vlag van Inspectie Kunstbescherming, dat ook na de bevrijding
verantwoordelijk zou blijven voor het noodherstel en de inventarisatie van de schade.
Daarbij werden Visser en Ter Kuile aangesteld als Inspecteur Kunstbescherming en
werd de titel van Janzen, die zich vooral met de recuperatie van klokken zou gaan
bezig houden, gewijzigd in adjunct-Rijksinspecteur en die van Kalf in Rijksinspecteur
Kunstbescherming. Voor de inventarisatie van oorlogsschade werd het land in drieën
verdeeld: Visser met steun van Sturm in het Zuiden, Ter Kuile met Verheus in het
Oosten en Noorden, terwijl Kalf het Westen van het land voor zijn rekening nam.

Rijksbureau en Rijksdienst
Op 7 juni 1945 had Kalf aan Bolkestein geschreven: Met het oog op de noodige
credieten en de slagvaardigheid van beide diensten [Inspectie Kunstbescherming en
Rijksbureau], komt het mij evenwel gewenscht voor de taak der kunstbescherming
eerst te doen eindigen, wanneer aan beschadigde monumenten de meest dringende
voorloopige werken ter voorkoming van verder verval zijn gereedgekomen. Dit was
de achtergrond voor het oneigenlijk betrekken van Ter Kuile en de bescheiden en
medewerkers van de Voorlopige Commissie, niet bij het Rijksbureau maar bij
Inspectie Kunstbescherming. Hoewel iedereen het er over eens was dat de ruimtes
en de personeelsbezetting van het Rijksbureau volkomen ontoereikend waren, hadden
Kalf noch het Departement nog vertrouwen in de organisatorische kwaliteiten van
Van Nispen.
De nu 72-jarige Kalf was in de oorlog steeds moeilijk de winter doorgekomen en
was meestal de eerste maanden van het jaar als gevolg van duizelingen uit de roulatie
geweest. Zijn gezondheid dwong hem een beslissing te nemen die niet spoorde met
zijn ambitie en werkelijk afscheid te nemen van de ambtelijke monumentenzorg. In
tegenstelling tot het Rijksbureau, had de Voorlopige Commissie zich gekenmerkt
door een strakke organisatie en Kalf droeg Visser nu voor aan de minister als zijn
opvolger. Per 1 januari 1946 trad Kalf af als lid en secretaris van de Rijkscommissie.
Op dezelfde dag werd Visser voor 3 jaar aangesteld als secretaris van de
Rijkscommissie met opdracht de Rijksdienst te hervormen, waartoe hem de leiding
van het Rijksbureau werd opgedragen. Opmerkelijk gezien een eerdere verklaring
van Kalf, conform wiens verzoek dit gebeurde, dat de combinatie van secretariaat
en hoofd van het Rijksbureau in deze tijd niet meer haalbaar was. Op 20 juni 1946
werd de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg opgeheven bij de instelling van
de Voorlopige Monumentenraad, die bestond uit 5 afdelingen, respectievelijk de
Rijkscommissies voor oudheidkundig bodemonderzoek, monumentenzorg, musea,
monumentenbeschrijving en bescherming van monumenten tegen oorlogsgevaar.
Visser werd algemeen secretaris van de raad en van de afdelingen 2,4 en 5. Hoe de
hervorming van de nieuw op te richten Rijksdienst zijn beslag moest krijgen bleef

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

echter onduidelijk. Moest een afdeling Algemene Zaken binnen de Rijksdienst boven
of naast de andere afdelingen staan of naast de Rijksdienst en dan voornamelijk ten
dienste van de Voorlopige Monumentenraad? De ministers volgden elkaar
aanvankelijk zeer snel op en Van der Haagen was gebrouilleerd met Kalf, die zich
wat opmerkingen gepermitteerd had over diens onvoldoende kwaliteitsgevoel ten
aanzien van kunstwerken80 en met betrekking tot de Dienst op Arnhem gemakshalve
van antiquiteiten gerept had.81 Leden van de Voorlopige Monumentenraad hadden
weer een eigen mening en Van Nispen verzette zich tegen alle aanvallen op zijn
positie en zijn Rijksbureau. Daarin werd hij gesteund door zijn ambtenaren, die hij
aan zich verknochtte door de toegestane vrijheid, waarbinnen hard en toegewijd maar
zonder veel coördinatie of discipline aangepakt kon worden. Gaandeweg werd Vissers
opdracht door minister dr. J.J. Gielen gewijzigd en moest de Rijksdienst niet zo zeer
een volledig hervormd Rijksbureau als wel een afspiegeling van de Voorlopige
Monumentenraad worden.
Op 31 januari 1947 volgde de instelling van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,
die uit drie afdelingen en een Rijksbureau bestond. Visser werd hoofd van de
Rijksdienst en van de afdeling Algemene Zaken, die als een soort secretarie zou
fungeren, Ozinga werd hoofd van de afdeling Beschrijving. Van Nispen werd hoofd
van de afdeling Bescherming tegen oorlogsgevaar, de ambtelijke voortzetting van
Inspectie Kunstbescherming, en directeur van het Rijksbureau. Zijn nieuwe positie
werd wel in zijn salaris, maar niet in zijn titel uitgedrukt. Tot zijn dood in 1957 wist
hij zijn titel van directeur en de naam van het Rijksbureau binnen de Rijksdienst te
bewaren. Het Rijksbureau was verantwoordelijk voor de restauraties en zou voor het
publiek ook lang het gezicht van Monumentenzorg blijven.
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8 Het Wijnhuis in Zutphen, 1945 of 1946. Beschilderde borden gedijen beter dan affiches in het
Nederlandse klimaat.

Per 1 october 1946 was Inspectie Kunstbescherming opgeheven en de afhandeling
der taken overgedragen aan Van Nispen als directeur van het Rijksbureau. Henk
Vreede, de secretaris van Inspectie Kunstbescherming, kwam in dienst bij het
Rijksbureau. Kalf, die in 1941 bij de gelijkschakeling van de Bond van Nederlandse
Architecten zijn erelidmaatschap neergelegd had, werd lid van de Ereraad voor de
architectuur en de toegepaste kunsten, die verantwoordelijk was voor de zuivering
van de betreffende beroepsgroepen, en werkte nog mee aan het volgende ontwerp
van de monumentenwet. Gegriefd82 verklaarde hij zich over het feit dat hij niet
opgenomen werd in de Rijkscommissie voor de bescherming van monumenten tegen
oorlogsgevaar, opvolgster van Inspectie Kunstbescherming, waarvan meestal Van
der Haagen, Van Nispen en Henk Vreede als niet-leden de vergaderingen bijwoonden.
Met deze opmerkelijke beslissing sneed de commissie zichzelf wel enigszins in de
vingers. Men had graag gebruik gemaakt van de expertise van Janzen, durfde het
echter niet aan deze te vragen met passeren van Kalf.
Per 1 juli 1945 waren een gedeelte van het Rijksbureau en Inspectie Kunstbescherming
vertrokken uit
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de gebouwen van de Tweede Kamer, die weer voor hun bestemming gebruikt werden.
Tot 1 october 1946 vond men een voorlopig onderdak op Nieuwe Uitleg 28. Op die
datum verliet ook het hoofdgedeelte van het Rijksbureau na bijna 25 jaar Hofsingel
2 en kwam het bureau voor het eerst in lange tijd samen in één gebouw aan het
Smidswater; weliswaar niet in kantoorruimten, maar in doorgebroken particuliere
panden. Reeds enkele jaren later zou de ruimte ontoereikend zijn voor de Rijksdienst
en zou een gedeelte ondergebracht moeten worden in een vleugel van Paleis
Noordeinde.

Nasleep
Door de oorlogshandelingen zijn in Nederland ruim duizend monumenten
beschadigd.83 Ruim 300 gebouwen waren verwoest, ongeveer 200 zwaar beschadigd.
Het Geallieerde eindoffensief bracht een golf van verwoesting met zich mee, waarvan
de geografische patronen gevormd werden door de militaire operaties: met name
riviergebieden hebben zwaar te lijden gehad.84 Pas in de loop van 1946 kwam het
restauratiewerk aan oorlogsschade enigszins op gang, hoewel men ook nog volop
bezig was met noodherstel.85 Aanvankelijk was er een groot tekort aan materiaal,
aangezien slechts baksteen, cement, kalk en zand in voldoende mate in Nederland
aanwezig zijn en men voor natuursteen, dakleien, hout of metalen op het buitenland
aangewezen was. Er begon een langdurige periode van wederopbouw, waarbij een
grote rol gespeeld werd door het College van advies inzake door oorlogsgeweld
beschadigde monumenten.86 Dit College, dat de regering ten dienste stond, moest
beoordelen welke gebouwen in aanmerking kwamen voor herstel en welke daarbij
de prioriteiten zouden moeten hebben. Daarbij werd uitgegaan van de bestemming
van een gebouw, zodat het herstel van kerkgebouwen, woonhuizen, raadhuizen en
molens als meer urgent werd beschouwd dan dat van torens en kastelen.87 De
Rijksdienst voor de Monumentenzorg becijferde voor het College een totale
oorlogsschade van 200 miljoen gulden, waarvan een gedeelte ter waarde van 87
miljoen als niet herstelbaar werd beschouwd. De financiële middelen bleven echter
lang beperkt en er zijn verscheidene sloopvergunningen verleend voor gebouwen
die langzamerhand in onherstelbare toestand vervallen waren.
Met dank aan Dik Berends, Peter Don, Ron Huisman, Huub Klein Schiphorst, Ton
Schulte, Frans Stuveborg en Frans Tichem. Joppe van Mastrigt heeft een fantastische
noot samengesteld.88 Annie van Es wordt ook bedankt.

Geraadpleegde archieven
Archief van de afdeling Oudheidkunde en natuurbescherming en
taakvoorgangers, ministerie OCW - afkorting: O&N
Algemeen archief tot en met 1969, RDMZ - afkorting: Archief RDMZ
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Pandsdossiers tot en met 1969, RDMZ
Archief Inspectie Kunstbescherming, RDMZ - afkorting: I.K.
Archief Kalf, RDMZ
Archief Personeelszaken, RDMZ - afkorting: PZ
Archief Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie - afkorting: Riod
Archief dr. W.J.A. Visser, Gemeentearchief Den Haag
Archief Nederlands Architectuurinstituut

Eindnoten:
1. Het nieuwe ministerie van OKW was samengesteld uit twee afdelingen die voorheen onder
Binnenlandse Zaken vielen. Binnen dat ministerie had sinds 1875 de afdeling Kunsten en
Wetenschappen bestaan waarvan Victor de Stuers het eerste hoofd was en waarbinnen A.J.M.
Mulder als Rijksarchitect voor de monumenten de leiding had van het Bureau ter bewaring van
en het toezicht op de Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Dit bureau stond vanaf 1903
ook ten dienste van de in dat jaar opgerichte Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van
een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en
kunst. De nieuwe Rijkscommissie van 1918 was een geesteskind en opvolgster van die van
1903, waarvan Jan Kalf secretaris maar geen lid was geweest. Het nieuwe Rijksbureau, waarvan
Kalf nu de directeur werd, was feitelijk een voortzetting van het Bureau van Adolph Mulder,
waarvan ook de materialen, verzamelingen en de kantoorruimte werden overgenomen.
2. In de loop der tijd zou deze reeks een inventarisatie en wetenschappelijke beschrijving van de
Nederlandse monumenten van vóór 1850 op moeten leveren. Omdat al snel duidelijk werd dat
dit project uitermate tijdrovend zou zijn, verschenen tussen 1908 en 1933 (in dertien banden)
elf delen van de Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst,
een relatief beknopte inventarisatie van de monumenten in Nederland.
3. Afdeling A bestond omstreeks 1920 uit onderdirecteur dr. E.J. Haslinghuis en de commies
F.A.J. Vermeulen; afdeling B uit de architect-tekenaar W.C.L.A. Scheepens en de commies
mr. V.M.L. Dumoulin, die als secretaris van Jan Kalf optrad. Onder de algemene dienst vielen
Kalf, de opzichter-tekenaars W.A. Hemsing en J.P.A. Antonietti (die zich later op de fotografie
zou toe gaan leggen), de klerk mej. E.M.A. Fermin en, opmerkelijk, de architect G. de Hoog
Hzn., onderdirecteur als opvolger van Adolph Mulder, die vanwege zijn gezondheid ontslag
had genomen. De conciërge-boekbinder D. Chaudron werd bij geen van deze afdelingen
genoemd.
4. Zie hiervoor J A.C. Tillema, Schetsen uit de geschiedenis van de monumentenzorg in Nederland,
Den Haag (Staatsuitgeverij) 1975, p. 428-436.
5. Zie de notulen van de 35e en laatste vergadering van afdeling A op 2 maart 1932, die
bijeengeroepen werd omdat de 34e vergadering de vereiste meerderheid van 4 aanwezigen
miste. Die 35e vergadering nam een kwartier in beslag. In 1918 had afdeling A 13 leden geteld
en afdeling B 16.
6. KB 13 van 26 april 1933.
7. Citaten uit Jaarverslag der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg over 1933, in:
Vertrouwelijke Mededeelingen en Notulen van de vergaderingen van de Rijkscommissie voor
de Monumentenzorg 1934 nr. 235.
8. Bezuinigd werd er overigens al lange tijd; aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog
berekende de secretaris-generaal van OKW, prof. dr. G.A. van Poelje, dat sinds 1918 het bedrag
voor monumentenzorg effectief gehalveerd was. In 1937 drong de minister er in verband met
's lands financiën op aan niet eigener beweging eigenaren van monumenten tot restauratie te
stimuleren tenzij de toestand die dringend noodzakelijk maakte. Voor 1940 was nog slechts 4
ton subsidie toegezegd door OKW en ca f 70.000 door het Departement van Financiën voor de
rijksgebouwen. Dit was grofweg de helft van het aan restauraties bestede bedrag per jaar; van
de rest werd gemiddeld 20% door provincie en gemeente en 30% door de eigenaren bijgedragen.
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9. Zie notulen Rijkscommissie 26 maart 1938 nr. 923. Hoe lief zijn werk hem ook is, was hij
vastbesloten heen te gaan, omdat de taak hem te zwaar begint te worden. Zie ook Henriëtte
Roland Holst 15 september 1939 aan Johan Huizinga: Arme Kalf die rust zoo noodig had en
nu de verantwoordelijkheid voor al die akelige karweien krijgt. Zie ook 19 mei 1939, toen zij
kennelijk al op de hoogte was van Kalfs (latere) benoeming tot Inspecteur Kunstbescherming.
In: Johan Huizinga, Briefwisseling, dl. 3, Utrecht (Veen) 1991.
10. Beide citaten zijn uit een conceptschrijven van 8 februari 1941 van voorzitter en secretaris van
de Rijkscommissie aan de secretaris-generaal van OWC (PZ Vermeulen).
11. Brief van Vogelsang aan Kalf 14 october 1922 (PZ Van Nispen).
12. Zie bijvoorbeeld notulen 1933 nrs. 129, 133, 135, 147.
13. Hofsingel 2 kende een ongehoord hoog gehalte aan koperwerk (deurknoppen, trapspijlen, bel
en brievenbus), zodat Jeltje Blansjaar een drukke week had aan het glimmend houden (Brasso)
hiervan. Zie echter ook het dankwoord boven het notenapparaat en wat daarin over onderhavige
noot wordt opgemerkt.
14. Dit leidde er weer toe dat de bouwkundig tekenaars regelmatig onttrokken werden aan hun
optekenwerk voor de Geïllustreerde Beschrijving van de kunsthistorici. Dezen bevonden zich,
net als afdeling A van de Rijkscommissie vóór 1933, in een wat moeilijke positie op het
Rijksbureau. Bouwhistorische aanwijzigingen werden regelmatig genegeerd bij restauraties en
volgens een mededeling van F. Vermeulen hadden ze krachtens een verbod van Kalf officieel
een tijd lang niet eens het recht op inzage van de restauratie-dossiers (Riod DOC II-444B-a-1).
15. Zie in dit jaarboek het artikel van G. Berends, De bescherming van monumenten tegen
oorlogsgevaren. Zie ook noot 9.
16. Zie in dit jaarboek het artikel van Miranda Maring, Paaslo-Pantheon: monument van
kunstbescherming.
17. Zie: Jan Kalf, Eerste voorlopig verslag betreffende den stand der werkzaamheden van de
Kunstbescherming tegen oorlogsgevaren: de ‘speciaal beschermde’ monumenten. Ook
verschenen in: Mededeelingen van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming 7 (1940) 1, p. 59-85.
18. (Staatscourant 98 van 23 mei). Ringers' aanvankelijke titel van regeringscommissaris werd
vanwege de gelijkenis met Reichskommissar bij verordening 168/1940 van 10 october 1940
gewijzigd. Op 23 december werd Bouwnijverheid aan Ringers' titel toegevoegd (Verordening
4/1941). Er werden ook Algemeen Gemachtigden voor de Arbeid en voor de Voedselvoorziening
benoemd die evenals Ringers zouden deelnemen aan de besprekingen van de
secretarissen-generaal.
19. Zie noot 2.
20. Rondschrijven nr. 24671 afd. KW van 23 mei en nr. 25471 afd. KW van 29 mei, beiden

21.

22.

23.

24.
25.

opgenomen in Mededeelingen van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Cultuurbescherming 7 (1940) 3, p. 176-177.
Van Poelje 20 mei 1940 aan de secretaris van de Rijkscommissie (over bevoegdheden Inspecteur
Kunstbescherming!), 22 mei aan Rijkscommissie, 23 mei aan mr. dr. R.W. graaf van Lynden,
contactcommissaris voor Walcheren (Archief RDMZ 2071). 10 januari 1941 achtte Van Dam
de omstandigheden weer voldoende normaal om de regeling waarbij Kalf optrad als gedelegeerd
lid van de gehele commissie, op te heffen (Archief RDMZ voorl. nr. 626).
In de woorden van de architect G.J. Postel, districtshoofd in het Kwartier van Zutphen voor de
Voorlopige Commissie voor de Monumentenzorg, in een rondschrijven aan de burgemeesters
van april 1945: Er kunnen zich in een ernstig beschadigd gebouw nog goed bewaarde of althans
herstelbare onderdelen bevinden die begerige gevoelens kunnen opwekken en met een lichte
handgreep van onroerend tot roerend te maken zijn, dan wel schade door weersinvloeden
zouden kunnen lijden. In zulke gevallen is het raadzaam die onderdelen los te maken en op
veilige plaats te bewaren (I.K. 30 map Postel).
Bij de hervorming (verordening 211 van 26 november 1940) werd het Departement van OKW
omgedoopt in Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming. De naam van de afdeling
Kunsten en Wetenschappen werd daarbij gewijzigd in Cultuurbescherming en Wetenschap. Na
de op ideologische gronden doorgevoerde spellingswijziging (Kultuur) van eind 1941 leverde
dit weer de oude afkorting KW op.
Sinds de arrestatie van Van Poelje eind augustus 1940 had OKW onder leiding van de
waarnemend secretaris-generaal mr. H.J. Reinink gestaan.
Vergelijk L. de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, Den Haag
(Martinus Nijhoff), dl. 5, p. 340 waar verwezen wordt naar Verslag betr. de
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34.

35.
36.

37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.

secretarissen-generaal van C.J.M. Schaepman versus Hans Knippenberg en Willem van der
Ham, Een bron van aanhoudende zorg: 75 jaar ministerie van Onderwijs [Kunsten] en
Wetenschappen, Assen (Van Gorcum) 1993, p. 263 en P.R.A. van Iddekinge, Arnhem 40/45:
evacuatie, verwoesting, plundering, bevrijding, terugkeer, Arnhem (Gouda Quint) 1981, p. 365
noot 12. Aangezien met name de laatste een bron uit het Departement aanhaalt, lijkt het
aannemelijk dat Van Dams bijnaam Jan Pudding was.
Schrijven 18 juni 1925 aan Kalf (Archief RDMZ 2013).
H. Knippenberg, o.c. p. 202.
Onder zijn toezicht zijn enige handschriften met Duitsland geruild zonder de uit de kunstwereld
bekende dwangmethoden; na de oorlog zag men in Nederland geen reden om de historisch
verantwoorde ruil ongedaan te maken. Voor een beschrijving van Vollmer zie F.J. Duparc, Een
eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed, Den Haag (Staatsuitgeverij) 1975, p. 460; T.P.
Sevensma, ‘Een geslaagde ruil van handschriften’, in: De Gids, (1947) l, p. 26; W.S. Unger,
‘De Nederlandse archieven en de oorlog’, in: Nederlands Archievenblad 53 (1948/49), p.
101-134.
Zie bijvoorbeeld P.J. Meertens, ‘De Wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke
instellingen’, in: Onderdrukking en Verzet: Nederland in oorlogstijd (red. J.J. van Bolhuis et
al.), Amsterdam (Meulenhoff), dl. 2, p. 603: Hij [Plutzar] en Vollmer... hebben veel in het werk
gesteld om ons zo veel mogelijk ter wille te zijn. Zie echter ook B. Vollmer, ‘Die Niederlande
als geschichtlicher Raum’, in Die Niederlande im Umbruch der Zeiten: alte und neue
Beziehungen zum Reich (red. Max du Prel), Würzburg (Konrad Triltsch Verlag) 1941, p. 24-25.
Voor een beschrijving van Plutzar zie Van der Haagen in zijn nota Onze roerende schatten van
wetenschap en kunst gedurende de oorlogsjaren, geciteerd door F.J. Duparc, o.c., p. 28.
Zie Aide-memoire van mei 1946 van Van der Haagen (I.K. 8). Zie ook Correspondentie van
mr. M.M. Rost van Tonningen dl. 1, Den Haag (Nijhoff) 1967, p. 497 vn. 4.
Plutzar liet zich regelmatig door Snijder en andere leden van de Kultuurraad beraden over de
professionele en politieke kwaliteiten van kandidaten voor functies op cultuurgebied (Riod
Archief Kultuurraad 4-II-20).
O&N 30.5. Zie hiervoor: Inventarissen van de archieven van de afdeling Kunsten en
Wetenschappen, (1866-) 1918-1940, Afdeling Oudheidkunde en Natuurbescherming en
taakvoorgangers, (1910-) 1945-1965 (1966) en Afdeling Kunsten en Taakvoorgangers, (1879,
1927-) 1945-1965 en de onder deze afdelingen ressorterende diensten, buro's e.d. van het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Winschoten 1991 (CAS/ITW-inventaris
nr. 84).
De Kultuurraad diende het culturele leven in Nederland te controleren en adviseren. Niet te
verwarren met de Kultuurkamer die ook ideologische hervorming moest bewerkstelligen, maar
vooral een beroepsorganisatie was waarvan het lidmaatschap voor kunstenaars (en architecten)
verplicht werd gesteld.
Zie K. Bosma (red.), Architectuur en stedebouw in oorlogstijd: de wederopbouw van Middelburg
1940-1948, Rotterdam (De Hef) 1988.
Notulen van de Rijkscommissie van de vergadering van 13 december 1941. Het eerste gedeelte
van de gegevens komt uit getypte concept-notulen van die vergadering. Het is niet duidelijk
wat er van deze voorstellen is geworden. Mij zijn slechts de notulen van de Rijkscommissie
van 13 december 1941, 10 januari, 13 juni en 19 december 1942 en de agenda voor 13 juni
1942 en 8 mei 1943 bekend uit de oorlogsjaren.
Zie punt 4 van de samenvatting in: Opmerkingen [van dr. G.C. Labouchère en Th. Haakma
Wagenaar] naar aanleiding van een verslag gedagteekend 6-11 juli 1942, van ... dr. J. Kalf
betreffende een bespreking met den Rijkscommissaris over den herbouw van Middelburg en:
Samenvatting [door afd. K.W.] van de bespreking ... op 1 februari 1943 (beide in Pandsdossier
1345).
Voor het aftreden zie notulen van de Rijkscommissie van 19 december 1942. Voor het aanblijven
zie minuut schrijven Kalf van 11 september 1945 aan de minister (PZ Visser) en Van der Steur
17 april 1943 aan Van der Haagen (O&N 715.1).
Zie in dit jaarboek het artikel van M. Polano en M. Kuipers, Monumenten in nood: het ontstaan
van de monumentenwetgeving in 1940-1950.
Zo was er binnen de Rijkscommissie een subcommissie voor gobelins.
Zie de lezing van E.O.M. van Nispen tot Sevenaer en het artikel van G. Berends in dit jaarboek.
Archief RDMZ 2054.
O&N 714.2 en Archief RDMZ voorl. nr. 626.
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44. Bijblad tot de vierde serie van het bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond
(1943) 4, p. 14; Schrijven Van Dam van 17 mei 1943 aan de Rijkscommissie (PZ Ter Kuile).
Ter Kuiles klacht was niet volledig gerechtvaardigd: In het jaarverslag van de Rijkscommissie
over 1918/19 was een uitgebreid geïllustreerd jaarverslag van het Rijksbureau verschenen. Over
1933 en 1934 waren jaarverslagen van het Rijksbureau verschenen (over 1935 bestaat alleen
een concept, zie Archief RDMZ voorl. nr. 626) in de (niet openbare) Vertrouwelijke
Mededeelingen en Notulen van de Rijkscommissie. Kalf had de jaarverslagen 1920/30 laten
bundelen tot één geheel met de bedoeling dit geïllustreerd uit te geven, maar hiervan was het
nooit gekomen (zie notulen 1936 nr 617).
45. Notulen december 1941 nrs. 114-119 (abusievelijk ipv 120).
46. Zie in dit jaarboek het artikel van R. Meischke, Het stille einde van een bruisende
restauratieperiode.
47. Schrijven 1574/D van 17 september 1941 van voorzitter en secretaris van de Rijkscommissie
(Archief Kalf, RDMZ). Wel werd in de vergadering van 10 januari 1942 door Kalf en Van der
Steur op de waarde van de adviezen van de kunsthistorici gewezen. In een nota Reorganisatie
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg van 31 mei 1945 stelde Kalf: Speciaal de
kunsthistorische voorbereiding van restauraties en het wetenschappelijk toezicht daarop hebben
tenslotte te wenschen overgelaten (Archief RDMZ, voorlopig nr. 626). Op de vergadering van
de Rijkscommissie van 14 mei 1932 zei Kalf: Deze heeren [beschrijvers], 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 van Afdeling B nr. 4672).
48. Zie K. Bosma, o.c., p. 22: in 1943 nog 2855 gevallen van goedgekeurde aanvragen.
49. Na de oorlog noemde Van der Haagen een 15-tal gevallen waarin schade ontstaan was door het
stopzetten van restauraties (O&N 15.4).
50. Zie hiervoor bijvoorbeeld: Herm. v.d. Kloot-Meijburg, Restauratie van de grote of St.
Laurenskerk te Alkmaar, Den Haag 1950.
51. Riod DOC II-444B-a-l.
52. Zie ook het voorbericht van de Rijkscommissie in de Geïllustreerde Beschrijving van de
Tielerwaard uit 1946. Zie ook bladen als De Schouw, Maandblad der Nederlandsch-Duitsche
Kuituur gemeenschap en Westland. Zie ook de notulen van de vergadering van de Rijkscommissie
van 10 januari 1942 nr. 133: De heer Pit vraagt inlichtingen over dr. Vermeulen, waarop door
den voorzitter wordt geantwoord dat deze doet wat hij wil. Waarmee de zaak als afgedaan wordt
beschouwd.
53. Binnen het ministerie kreeg Afdeling KW in Apeldoorn veruit de slechtste huisvesting, op de
Molleruslaan, zie H. Knippenberg, o.c., p. 282-283. Het contingent van monumentenzorg kreeg
daar de slechtste ruimte omdat ze toch weinig aanloop zouden hebben en omdat types als de
vrijgezel Henk van der Wals zomers afwezig zouden zijn bij hun trektochten langs de dorpen
(waar ook overnacht werd) bij het maken van tekeningen en opmetingen (O&N 29.3).
54. In de winter van 1943, toen Ozinga zijn aantekeningen voor de Geïllustreerde Beschrijving
verzameld had, verhuisde hij weer naar Den Haag om bij de uitwerking gebruik te kunnen
maken van de bibliotheek van het Rijksbureau.
55. Normaal moest Wederopbouw vooraf de schatting van noodherstel goedkeuren, waarna de
rekeningen, na te zijn goedgekeurd door Kalf, door Wederopbouw betaald werden uit het
Herstelfonds 1940.
56. Voor Starings soms uitvoerige correspondentie aan Kalf zie I.K. 19.
57. Zie hiervoor: Leonard Woolley, A record of the work done by the military authorities for the
protection of the treasures of art & history in war areas, London (His Majesty's Stationery
Office) 1947.
Report of the American Commission for the protection and salvage ofartistic and historie
monuments in war areas [Roberts Commission], Washington 1946 (United States Government
Historical reports on war administration).
Lord Methuen, Normandy diary: an Account of the Survival & Losses of Historic Monuments
in N.W. France, Belgium & Zeeland, London (Robert Hale Limited) 1952.
58. 2 MFA&A officieren zijn aan het front gesneuveld: Major Ronald Balfour, gedetacheerd bij
het 1e Canadese Leger en ook actief in Nederland, voordien hoogleraar Geschiedenis te
Cambridge, stierf 10 maart 1945 in Kleef. Captain Walter J. Huchthausen is 2 april 1945
gesneuveld in Westfalen.
59. AFHQ General Order nr. 68, 29 december 1943 (bekend gemaakt door president Roosevelt op
persconferentie in het Witte Huis 15 februari 1944) en Eisenhower's order tot the
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Commander-in-Chief 26 mei 1944 en begeleidend directief. In de Order van 26 mei 1944 was
sprake van ‘historical monuments and cultural centres which symbolize to the world all that
we are fighting to preserve’.
Voor Nederland: Civil Affairs Handbook: The Netherlands: section 17: Cultural Institutions
(Army Service Forces Manual M 357-17, 13 may 1944). Dit was de ‘Amerikaanse’ versie. De
SHAEF Official List of Protected Monuments had een meer Britse herkomst en was in vele
opzichten beknopter (een afschrift van de SHAEF List bevindt zich in I.K. 14 map
noodherstellingen algemeen). Ter aanvulling, voor monumenten uit een iets mindere categorie,
werden ook wel de uitgebreidere Frick-kaarten en de Harvard-list gebruikt, die de basis vormden
voor de twee eerstgenoemde lijsten.
Achteraf kan vastgesteld worden dat in het natte najaar van 1944 veel monumentaal puin als
wegverharding gebruikt is, al hebben de MFA&A officieren dit ook geregeld kunnen verhinderen.
Van het tegengaan van inkwartiering is vaak weinig terechtgekomen. Legerofficieren bleken
vaak niet op de hoogte van het bestaan van deSHAEF List of het Civil Affairs Handbook, die
beide onvolledig waren. Bovendien was de winter van 1944 behalve regenachtig ook streng.
Ook vrijwel alle schoolgebouwen werden gevorderd voor het onderbrengen van de troepen, die
zich overigens bij inkwartiering weinig gedisciplineerd gedragen hebben. Diefstal uit onbewaakt
achtergelaten kerken en kastelen heeft op grote schaal plaats gevonden. Op verscheidene plaatsen
echter konden bouwfragmenten en kunstwerken met steun van de MFA&A officieren op veiliger
plekken ondergebracht worden. De Voorlopige Commissie zou zonder de MFA&A officieren
waarschijnlijk niet hebben kunnen ontstaan.
Bij het schrijven van dit gedeelte heb ik veel steun gehad van een interview met dr. W.J.A.
Visser op 23 mei 1995 en van een Dagboek Monumentenzorg, dat hij bijhield van october 1944
tot begin januari 1945, dat zich in het Haags Gemeentearchief bevindt.
In Nijmegen hadden Engelse troepen de vermeende utiliteit van het Valkhof bestendigd: We
thought it was a German cooking-house. Zie beide bronnen in de voorgaande noot.
Zie L. de Jong, o.c., dl. 10a, p. 652.
Nadat Ringers op 1 april 1943 gearresteerd was vanwege zijn contacten met het Nationaal
Comité, werd zijn functie door ir. J.C. Keiler waargenomen. Na de oorlog zou Ringers de eerste
Minister van Openbare Werken en Wederopbouw worden. Zie, ook voor H.A. Helb: H.T. Siraa,
Een miljoen nieuwe woningen: de rol van de rijksoverheid bij wederopbouw, volkshuisvesting,
bouwnijverheid en ruimtelijke ordening (1940-1963), Den Haag (SDU) 1989.
Gezien de situatie in Venlo, dat lang grotendeels geëvacueerd was, is Kayser hoogstwaarschijnlijk
pas na de bevrijding van Venlo op 1 maart 1945 aan het werk gegaan. Swinkels berichtte op
10 maart 1945 dat hij Kayser in Venlo had opgedoken en hem zijn benoeming had meegedeeld
(I.K. 30 map Swinkels).
Winkelmans Besluit Wederopbouw I, waar Helb zijn beschikking (I.K. 30 map Helb) op
baseerde, was ondertussen bij het Besluit Bezettingsmaatregelen E93 van 17 september 1944
door de regering in London bekrachtigd. Onduidelijk is of de beschikking rechtsgeldig was of
dat het hier een geval betrof van handelen naar welbevinden.
Zie noot 2.
Beschikking 19 van 6 november 1944 van de Chef Staf van het Militair Gezag, in Publicatieblad
van het Militair Gezag nr. 3 van 10 november 1944. Zie ook Verordening 120 van 30 december
1944 (Publicatieblad nr. 15) en Beschikking 1727 (Publicatieblad nr. 44).
De kennis van de nieuwe wetsteksten en verordeningen die afgekondigd werden door de regering
in Londen en het Militair Gezag was gering, ook bij overheidsapparaten, zie L. de Jong, o.c.,
dl. 10a p. 539-541. Onderzoek leerde de Voorlopige Commissie dat men zich moest zien te
behelpen met de Luchtbeschermingswet van 23 april 1936 (Stb. 302) (en bijbehorende
beschikkingen: KB 15 augustus 1936 (Stb. 347), KB 22 september 1936 (Stb. 386), KB 2
october 1939 (Stb. 388)), Verordening 41 van 5 maart 1942 en het Besluit Wederopbouw I die
alle gehandhaafd werden bij het Besluit Bezettingsmaatregelen E93 van 17 september 1944.
Later zouden in verband met handel en roof van kunstschatten Besluit Beperking Rechtsverkeer
E75 van 9 september 1944 en het Besluit In- en Uitvoerverbod E89 van 16 september 1944 een
rol gaan spelen. In Londen werd Visser op dit laatste besluit gewezen (dagboek Visser 4 januari
1945), zonder vermelding van de Verordening In- en uit- en doorvoerverbod (Verordening nr.
11, in: Publicatieblad van het Militair Gezag nr. 1) van de Chef Staf van het Militair Gezag
van 12 september. Het hoofd van de sectie Juridische Zaken van het Militair Gezag, F.J.H.
Snijders, wees in een schrijven van 30 december 1944 (I.K. 31 Breda MG) de Voorlopige
Commissie (Visser was toen al in Engeland) op deze verordening zonder aan het Londense
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wetsbesluit te refereren. Mogelijk waren het Militair Gezag en de regering in Londen zich niet
werkelijk bewust van elkaars beschikkingen.
Zie I.K. 30 map Nilant.
Voor de Dienst op Arnhem zie G.D. van der Heide, Onder de handen der roovers vandaan: de
redding van Arnhems kunstschatten uit de stervende stad Arnhem, Arnhem (Van Loghum
Slaterus) 1946; P.R.A. van Iddekinge, o.c., hoofdstuk 6; A.J. Bernet Kempers, Vijftig jaar
Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem (NOM) 1962. Aides-memoire van J.K. van der Haagen
en verslagen van F.W. van der Haagen met betrekking tot Arnhem bevinden zich in O&N 25,
Gemeentearchief Arnhem en pandsdossier 219 RDMZ map I.K. Rapporten en brieven uit die
tijd van P. Glazema en J. Glazema-van Altena bevinden zich in I.K. 21.
Om Staring op architectonisch gebied te ondersteunen stelde Van Dam op 2 februari 1945 ir.
W.J.G. van Mourik aan als architect bij Inspectie Kunstbescherming. Van Mourik, ingenieur
bij het Provinciaal Planbureau in Gelderland, zat op dat moment ondergedoken in Vorden. Van
der Haagen wees Plutzar er op dat Staring op dat moment niet hoefde te spitten en dat Van
Mourik daarvoor nooit opgeroepen was; het leek hem verstandig dat Plutzar in zijn besprekingen
met de Duitse autoriteiten dit hele punt zou vermijden (20 maart 1945, I.K. 19). Zie ook P.R.A.
van Iddekinge, ‘Leidersbeginsel in praktijk: provinciaal bestuur van bezet Gelderland september
1944-mei 1945’, in Bijdragen en mededelingen Vereniging Gelre 76(1985), p. 127-128.
O&N 15.3. De eerste 29 pagina's van de nota bevinden zich in I.K. 21. Voor inhoud zie F.J.
Duparc, o.c., passim en voor samenvatting met name p. 26-38.
Van Poelje had per 7 mei op verzoek van de Vertrouwensmannen van de Nederlandse regering
zijn werkzaamheden als secretaris-generaal hervat. Zie ook Mededeelingen van het Departement
van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming 9( 1945) 1, p. 1.
Bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscourant van donderdag 4 mei 1950 nr 86. Informatie over
Westerbork is van hoofd RDMZ aan minister OKW, 27 juni 1947 (PZ Mendel).
Zie L. de Jong, o.c., dl. 10b en Aide-memoire Van der Haagen mei 1946 (I.K. 8).
Voor de bevrijding was men er al in geslaagd Kalf berichten door te geven over de toestand in
het Zuiden en de oprichting van de Voorlopige Commissie. De leidraden van de Voorlopige
Commissie zijn op microfiches naar het Noorden verzonden, zie Archief H.T. Zwiers, Nederlands
Architectuurinstituut.
Notulen in Archief RDMZ voorl. nr. 626.
Schrijven 9422 van de Inspecteur Kunstbescherming aan H.J. Reinink van 7 juni 1945 (I.K. 8).
Kalf 4 december 1944 aan Van der Haagen (I.K. 8), maar vooral 18 december 1944 aan Van
der Haagen (I.K. 8).
Afschrift van schrijven van de oud-rijksinspecteur Kunstbescherming van 26 februari 1947
(Archief Kalf 1).
D.P.M. Graswinckel noemde als voorzitter van de NOB in 1947 1200 grotere en kleinere
gevallen in Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond (1947), p. 124. Daarbij
baseerde hij zich op het Voorloopig overzicht van de oorlogsschade toegebracht aan de
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, dat begin 1946 gepresenteerd werd.
Toen kwam men echter tot een getal van ca. 970 schadegevallen dat later aangevuld zou worden.
Een en ander is ook afhankelijk van de definitie van oorlogsschade en van monument.
Zie E.H. ter Kuile, J.A.L. Bom en C.J.M, van der Veken, ‘Oorlogsschade aan Monumenten
van Geschiedenis en Kunst in Nederland’, in: Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen
Bond (1947), p. 69-89.
Lopende restauraties aan de St. Jan in Den Bosch en de Grote Kerk van Breda waren ook onder
de Voorlopige Commissie op een laag pitje doorgegaan. In het voorjaar van 1945 keerde het
Militair Gezag via de Voorlopige Commissie f 16.000 voor elk van die restauraties uit (I.K. 9
map financiën).
Ingesteld op 27 augustus 1946 bij beschikking 17.3802 afd. OKN. Eerste voorzitter en secretaris
waren respectievelijk Van der Haagen en Visser.
In de loop der tijd zou deze reeks een inventarisatie en wetenschappelijke beschrijving van de
Nederlandse monumenten van vóór 1850 op moeten leveren. Omdat al snel duidelijk werd dat
dit project uitermate tijdrovend zou zijn, verschenen tussen 1908 en 1933 (in dertien banden)
elf delen van de Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst,
een relatief beknopte inventarisatie van de monumenten in Nederland.
De urgente categorie vormde de zogenaamde lijst A. Met name voor molens werden echter aan
de lopende band sloopvergunningen verleend, zie de jaarverslagen van de Voorlopige
Monumentenraad.
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88 Bedoeld zijn betekenissen 1 en 2 uit M.J. Koenen en J. Endepols, Verklarend handwoordenboek
der Nederlandse taal, 26e druk, Groningen, 1969, p. 291. Voor kopergehalte noch huishoudelijke
mededelingen is enige evidentie.
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E.O.M. van Nispen tot Sevenaer †
Monumentenzorg en oorlogsschade
Op 7 februari 1946 werd op het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen (OKW) een inventarisatie van de oorlogsschade aan
monumenten aangeboden. De schaderapporten, het Voorloopig overzicht
van de oorlogsschade toegebracht aan de Nederlandsche Monumenten
van Geschiedenis en Kunst, werden overhandigd aan de toenmalige minister
van OKW, prof. dr G. van der Leeuw en aan ir W.K. van Oppen als
vertegenwoordiger van de minister van Wederopbouw, door de
waarnemend voorzitter van de Rijkscommissie, ir G.C. Bremer, tevens
Rijksbouwmeester. De - vaak sumiere - schaderapporten waren losbladig
gebundeld in drie delen, opdat zij aangevuld en bijgewerkt konden worden
door de medewerkers van de Rijksinspectie Kunstbescherming.
Ter gelegenheid van de aanbieding hield jhr dr E.O.M, van Nispen tot
Sevenaer (afb. 1), sinds 1939 directeur van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, een lezing over de Nederlandse monumenten tijdens
en na de oorlog.1 Hieronder volgt de oorspronkelijke tekst van deze lezing,
die een goed sfeerbeeld geeft van de schade en de toenmalige situatie van
de monumentenzorg.

Monumentenschade in de Meidagen van 1940
Wij Nederlanders herinneren ons levendig den vroegen zomerochtend waarop bij
het krieken van den dag een vlucht van groote grijze vogels zich over ons vaderland
verspreidde en op ons vredig land en zijn bewoners hun verderf- en vernieling
brengende last uitwierpen. Op deze wijze werd op den 10den Mei 1940 een tijdperk
ingeluid dat ons land en volk gedurende nagenoeg vijf volle jaren getuige heeft doen
zijn van vernielingen en beschadigingen van die uitingen onzer beschaving waarop
wij in gerechtvaardigen nationalen trots prat gingen: onze monumenten van
geschiedenis en kunst. Dat tevens andere Nederlandsche eigenschappen die ook aan
die beschaving, aan dat verleden, ontsproten zijn, daarbij in het gedrang en in
verdrukking kwamen, laat ik hier verder buiten beschouwing. Ik wijs terloops alleen
op ons rechtsgevoel, onze eerlijkheid, de verkrachting onzer vrijheden, de moedwillige
verzwakking van een gezond volk.
Dit alles vormde den achtergrond waar vóór de strijd om het behoud onzer
monumenten werd gestreden - een strijd die verschillende kanten had en daarmede
ook verschillende kansen bood. Vooreerst waren er de werkelijke oorlogshandelingen
van het oprukkende Duitsche en het verdedigende Nederlandsche leger. Hieraan
vielen monumenten ten offer in de omgeving van de Grebbelinie, waarbij ik denk
aan de toen in restauratie zijnde kerk en toren van Rhenen en die van Wageningen,
terwijl de toren van Opheusden, waarvan de restauratie nagenoeg beëindigd was,
door de eigen Legerleiding werd opgeblazen. De bedreiging onze groote steden en
haar monumenten te vernielen gaf aanleiding tot de capitulatie: Rotterdam was zwaar
geteisterd en de ruïne van de Groote of St. Laurenskerk herinnert ons al gedurende
meer dan vijf jaren aan wat bruut geweld gepresteerd heeft. Maar Utrecht met zijn
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vermaarden Dom en door de eeuwen heen bekenden toren bleef gespaard. Intusschen
zette een gedeelte van het Nederlandsche leger den ongelijken strijd voort in het
waterrijke, welvarende Zeeland. Hier werd het mooie laat-gotische Middelburgsche
stadhuis in den brand geschoten
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1 Portret van jhr dr E.O.M. van Nispen.

ten (afb. 2), de abdijgebouwen en de abdijkerken zwaar beschadigd en een belangrijk
gedeelte van dit alom bekend stadje werd verwoest.
Daarna trad een schijnbare rust in. De geleden schade was te overzien.
Monumentenzorg, Inspectie Kunstbescherming (I.K.; een instantie die in 1939 in
het leven was geroepen om oorlogsschade te beperken door het aanbrengen van
tijdelijke voorzieningen en andere van blijvenden aard) en de Wederopbouw zetten
zich er aan de geleden schade zoo spoedig mogelijk te herstellen.2
Optimisme dat den moed er in hield, maar geen rekening hield met de mentaliteit
van het vreemd gezag dat den mond vol had van Kultur, maar er niet aan dacht dit
voorgenomen herstel krachtig te steunen of daadwerkelijk te bevorderen. Zoo kon
het gebeuren, dat de door den Führer aangestelde Reichskommissar van zijn hooge
belangstelling voor de herstelling van het Middelbursche stadhuis liet blijken, door
onder leiding van den President van de Kultuurraad aan twee andere Nederlanders
opdracht te geven de aangelegenheid nader te onderzoeken en den Kommissar van
advies te dienen.3 In plaats van hun kennis aan de eigen Nederlandsche instanties
aan te bieden vond dit drietal het meer geëigend den bezetter van dienst te zijn en
hiermede bereikte het dat de herstellingen geen voortgang konden vinden.

Herstelde en voorkomen oorlogsschade
Ook de Wederopbouw ondervond de moeilijkheden welke voortvloeiden uit de
afhankelijkheid van den bezetter, die ons eigenlijk niet gunde dat wij ons spoedig
zouden herstellen. Van die zijde immers kwam een algemeen bouwverbod, behoudens
natuurlijk vrijstellingen.4 Voor den Wederopbouw, zoowel als voor ons een fatale
bepaling. Rechstreeksche besprekingen met vertegenwoordigers van den overweldiger
heb ik tot een minimum weten te beperken. Een zekere tegenzin maakte o.a. dat zijn
taal mij niet meer afging. Bij moeilijkheden wendde ik mij bij voorkeur tot het
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Departement van OKW (later geheeten van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming, OWK) of ook wel tot den ‘an und für sich’ niet onsympathieken
Beauftragte bij het Departement.5 Inzake het vragen van vrijstelling van het
bouwverbod wendde ik mij, op grond van een zeker voorgevoel, niet tot den
Beauftragte maar rechtstreeks tot den Wederopbouw met het verzoek vrijstelling te
bezorgen voor een aantal met name genoemde restauraties.6 Hier immers klopte een
gezond Nederlandsch hart, terwijl de Beauftragte even later aan het Departement liet
weten dat hij gaarne bereid was medewerking te verleenen, maar dat hij ieder geval
afzonderlijk moest bestudeeren en dat wij, Nederlanders, niet uit het oog moesten
verliezen dat er in het Reich zooveel monumenten door de bombardementen werden
vernield dat het toch niet aanging dat hier alles gerestaureerd zou worden.
De geallieerde bombardementen op Duitschland hadden ook het hart van dezen
kunsthistoricus getroffen; er sprak wrok uit deze woorden. En toch heb ik eerbied
voor de wijze waarop deze man zich bij herhaling bereid verklaarde stappen te doen
bij een of ander onderdeel van de Wehrmacht dat in een verdedigingsplan juist een
landgoed of een bepaald monument wilde opnemen. Over het algemeen was er bij
deze lieden weinig begrip voor ons streven; soms verliep een onderhandeling vlot
omdat toevallig een indirect bij het geval betrokken officier het monument in kwestie
kende en bereid was moeite te doen voor het behoud ervan.
Ik ben ervan overtuigd dat de Dienst voor den Wederopbouw in de gelegenheid is
geweest merkwaardige staaltjes op te teekenen en als hij kronieken
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over dit tijdperk heeft opgesteld, zou men er ongetwijfeld in kunnen lezen van den
goeden invloed van den vaderlandschen borrel of van een maaltijd die geleid heeft
tot de gunstige uitspraak van een machtig man in deze. Maar toch bleek zoo'n
machtige instantie niet steeds in staat haar beslissing uit te spreken volgens eigen
inzicht. Teekenend is wel het volgende: met de voortzetting der werkzaamheden aan
de Bossche kathedraal was niet alleen het belang van een monument van den eersten
rang gemoeid en gebaat, maar ook het voortbestaan van de ‘bouwloods’, de groep
van ervaren en gespecialiseerde beeldhouwers en haar werk.7 Stopzetting van het
werk zou het uiteengaan dezer vakmenschen beteekenen; met zorg vroegen wij ons
af of het naderhand mogelijk zou zijn de ‘loods’ te herstellen. Na een aanvankelijke
stopzetting werd de beslissing herzien: de beeldhouwers mochten hun werk wel
voortzetten, maar alleen in de loods. Het atelier en hun werkzaamheid mocht van de
straat af niet gezien worden! De oorlogsnoodzaak - zoo heette het voorwendsel,
waarmede veel onrecht werd gemotiveerd - bracht de vordering van torenklokken,
wier spijs sofort aan de oorlogsproductie geofferd moest worden. Een aannemer uit
Limburg verleende zijn medewerking; torens werden beschadigd, klokken werden
weggevoerd, maar de Inspectie Kunstbescherming heeft kans gezien opeenvolgende
Duitsche instanties zoodanig te boeien dat bij de beëindiging van den oorlog in feite
alleen de moderne klokken versmolten zijn.8

Het Kabinet der Koningin
Naast de moeilijkheden waartoe de eischen dan wel de onkunde van den bezetter
leidden, hadden wij af en toe te kampen met eischen van een groep geboren
Nederlanders die, tot macht gekomen, zich wilden doen gelden. Het spreekt wel
vanzelf dat deze groep die zich nationaal noemde maar in haar gelederen lieden had
opgenomen die vóórdien niet tot iets gekomen waren, alleen maar moeilijkheden
kon veroorzaken wanneer zij zich op ons terrein begaf.
Opmerkingen die gemaakt werden op grond van de aan den dag gelegde onkunde
werden beschouwd als onvriendelijkheden van politiek anders georiënteerden. Het
mooie pand aan den Korten Vijverberg dat bekend was als het Kabinet van de
Koningin, was door de Duitschers ingericht tot Kasino. Ik heb het toen bezocht met
een Duitsch officier die toen zetelde op het Plein in het Departement van Defensie.
De gevel van dit gebouw was hem te vuil; hij moest vóór Kerstmis weer schoon zijn;
daartoe moest de gevel en het beeldhouwwerk bekapt worden. Het is mij toen gelukt
dezen Duitscher tot andere inzichten te brengen en de gevel is in plaats van met den
zandstraal ('s mans tweede voorstel) met stoom gereinigd. Ook hij wilde mij ervan
overtuigen dat hij het met de monumenten goed voor had en op het laatst van het
gesprek in zijn kamer die met een koperen melkkan en vele koperen lantarens en
blakers versierd was - het was in den tijd waarin koper ingeleverd moest worden noodigde hij mij uit het Kasino op den Korten Vijverberg te bezichtigen. Er was
niets van beteekenis in het gebouw veranderd en er waren alleen eenige kleuren
aangebracht, welke meer met hun dan met onzen smaak overeenkwam. Na de
Duitschers zou de Leider der NSB in eigen persoon zich met het pand bemoeien.
Van de zijde van het Departement werd de aandacht van den ‘Leider van het
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Nederlandsche Volk’ er op gevestigd dat dit gebouw een monument is van
geschiedenis en kunst en dat bijgevolg een voorgenomen wijziging eerst de
goedkeuring moest verwerven van de Rijkscommissie van de Monumentenzorg. Het
gevolg was dat de Leider positief weigerde iemand tot het gebouw toe te laten dan
wel zich met Monumentenzorg in verbinding te stellen, want hij stelde zich op het
standpunt dat het gebouw in zulk een staat van verwaarlozing was achtergelaten - U
herinnert zich dat hij een Duitsch Kasino had overgenomen - dat het een schande
was voor de Monumentenzorg. Wel verklaarde hij zich bereid om ‘zoodra het huis
gerestaureerd is, den Directeur van Monumentenzorg uit te noodigen om te komen
zien hoe een dergelijk monument voor het Nederlandsche Volk behouden moet
blijven.’ Officieel was het natuurlijk moeilijk mij met de zaak te gaan bemoeien;
niettemin is dit officieus geschied, zijn de door ons wenschelijk geachte foto's
gemaakt.9 U begrijpt dat samenwerking met een volksdeel welks Leider zich
verbeeldde aan het hoofd te staan van het geheele Nederlandsche volk maar zich niet
ontzag een voor het geheele Nederlandsche volk geldende bepaling als het Besluit
Wederopbouw I te negeeren omdat het hem in den weg stond, slechts tot
onaangenaamheden kon leiden.10

Herhuisvesting van de monumentenzorg
Wij wisten al lang, dat de lotsverbondenheid met het Reich aan Nederland niet den
bloei zou brengen die de propaganda in den treure had aangekondigd, maar wij
vermoedden aanvankelijk allerminst dat dit alles zou leiden tot het rooven van
nagenoeg alle middelen van vervoer, tot het maken van jacht op studenten en op alle
arbeidskrachten, tot het afsluiten van bestaande telefoonverbindingen, tot het
betrekken van telkens weer andere panden, welker inventaris hierdoor bedreigd werd,
enzovoort. Het deed ons dan
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2 Middelburg, Stadhuis na het bombardement van 17 mei 1940. Foto collectie dia's RDMZ.

ook genoegen ongemerkt het pand Lange Voorhout 48 met zijn geschilderde
wandbespanningen aan den Duitschen greep te kunnen onttrekken. De Koninklijke
Bibliotheek had gebrek aan depôtruimte, voor haar alleen was de beschikbare ruimte
te groot. De bibliothecaris vroeg mijn medewerking en 24 uur later werd op de
deuromlijsting de nieuwe bestemming geschilderd, welke er op bleef staan ook toen
de Feldgendarmerie het eenige maanden later in gebruik had. Voor onzen dienst
beteekende dit medebezit een voordeel en een nadeel. Wij waren immers al lang te
eng behuisd; van Duitsche hulp waren wij niet gediend en de Duitsche practijken
van afpakken en toewijzen aan vrienden wilden wij niet te onzen behoeve toegepast
zien. Wij brachten dus binnen 24 uur in het nieuwe pand een gedeelte van onze
verzameling foto's, ruim 25.000 op carton opgeplakte afbeeldingen van monumenten,
het kostbare en onvervangbare archief van origineele opmetingen en de lichtdrukken,
een gedeelte der technische afdeeling. De scheiding bracht natuurlijk bezwaren. Toen
de Feldgendarmerie ons uit dit pand zette, kregen wij onderdak in vrijgekomen
ruimten van de Tweede Kamer waardoor onze dienst in zijn geheel weer onder één
dak kwam.11 Alleen de kostbare teekeningen kwamen buitenshuis en vonden veilige
opberging onder het gewelf in een kelder naast de Ridderzaal.
Met de bevrijding kwam een einde aan deze huisvesting. Het Tweede
Kamergebouw moest weer in zijn geheel ter beschikking komen te staan van dit
hooge College. Wij moesten onze toevlucht nemen tot een
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tijdelijke huisvesting aan den Nieuwen Uitleg. Het toegewezen pand deelen wij met
de I.K., die ook het Tweede Kamergebouw had moeten ontruimen. Een gedeelte van
onze bouwkundigen en de dienst voor het Bodemonderzoek kwamen toen derhalve
op 10 minuten afstands terecht.
Inmiddels was het oogenblik gekomen te trachten te verwezenlijken waar al zooveel
jaren naar gestreefd werd. Ons werden drie panden aan de Nassaulaan toegewezen
waarin onze dienst met de I.K. eindelijk een behoorlijke en passende huisvesting zou
ontvangen. Doch ziet, buiten ons om werd anders beslist en terwijl onzerzijds de
noodige maatregelen reeds waren getroffen om onze werkzaamheden zoo spoedig
mogelijk en met volle kracht voort te zetten, vernamen wij slechts, dat er voorloopig
nog niets kon komen van deze nieuwe huisvesting. Zoolang ik niet nader ben ingelicht
omtrent de motivering dezer handelwijze kan ik mij niet onttrekken aan den indruk
dat zij riekt naar de practijken die onzerzijds in de afgeloopen jaren werden verfoeid
en vermeden. Intusschen staan wij nu voor een geweldige uitbreiding onzer
werkzaamheden en dat in bekrompen omstandigheden!

Voorbereiding van restauraties
Na deze uitweiding over onze huisvesting moge ik den draad weer opvatten bij het
tijdperk van de talrijke maatregelen waarvan ik zeide dat wij ze aanvankelijk
allerminst hadden verwacht. Deze hadden tot gevolg dat onze werkzaamheden zeer
werden bemoeilijkt. Het werd immers zeer gevaarlijk voor de ambtenaren zich op
pad te begeven en toch werd dit steeds gewaagd wanneer dit voor de monumenten
noodig was.12 In deze omstandigheden werd er voorbereidend werk gedaan dat
bevorderd werd toen later het Departement subsidie toekende in voorbereidende
werkzaamheden van restauraties waarvan het door de tijdsomstandigheden niet
mogelijk was te voorzien wanneer zij uiteindelijk ter hand genomen zouden worden.
Er was ook al een urgentieplan gemaakt; het optimisme dat ons door alle ellende
staande had gehouden, had er toe geleid dat de Wederopbouw reeds in Januari 1942
- als ik mij goed herinner - met mij de mogelijkheden besproken heeft om aan de
slag te gaan zoodra de oorlogshandelingen zouden opgehouden hebben. Ik wees toen
op de wenschelijkheid in het eerste stadium de restauraties van monumenten in te
schakelen, omdat hiervoor naar verhouding minder nieuw materiaal noodig was dan
bij den nieuwbouw en omdat hierbij vaklieden ingeschakeld kunnen worden. Onze
bespreking leidde tot het opstellen van een lijst van 32 gevallen, later uitgebreid tot
168. Het verlangde einde van den oorlog bleef uit en onze enthousiaste
toekomstplannen bleven rusten tot een later tijdstip waarop Dr. Kalf, de secretaris
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der Monumentencommissie, de lijst liet herzien en haar terugbracht tot een vijftigtal
uitgewerkte gevallen.

Werken onder oorlogsomstandigheden
Inmiddels groeide het verlangen naar de bevrijding met den dag. De landing in
Normandië deed ons opleven; onze harten klopten sneller, maar stonden als het ware
even stil bij de angstwekkende gedachte aan de vernielingen in het stadje Caen. Het
ons vaag bekende lot der monumenten aldaar kon dat worden van talrijke andere in
Frankrijk, maar uiteindelijk ook in eigen land.
Onderwijl werd de toestand hier met den dag nijpender. De voedselpositie werd
zoo slecht dat het met oog op de ‘slijtage’ van het personeel mij verantwoord
voorkwam de werktijden te halveeren.13 Om den anderen dag werd iedereen verplicht
aanwezig te zijn. Dit had een dubbel voordeel: er was tijd om voor het gezin te
fourageren en het begrip van den
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3 Edam, gevelwand van de Lingerzijde. Opmetingstekening september 1943 door architect J.M. van
Hardeveld te Amsterdam, archief RDMZ.

werkdag bleef behouden, zoodat in gunstiger omstandigheden de aanpassing aan
normale werktijden bij beperkte slijtage gemakkelijk tot stand gebracht zou kunnen
worden.
Het doorbreken van den Atlantik-Wall had tot gevolg dat ook in ons land in een
gejaagd tempo nieuwe versterkingen werden opgeworpen, mannen hiertoe gevorderd,
monumenten wederom bedreigd. Voor onzen dienst betekende dit het treffen van
voorzorgsmaatregelen die tot nu toe achterwege waren gebleven. Toen het
Departement van OWK naar Apeldoorn verhuisde, bleef het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg in Den Haag omwille van de verzamelingen; slechts een paar
ambtenaren gingen met het Departement mee.14 Thans echter werden de
oorspronkelijke opmetingsteekeningen, nadat er contactcalques van gemaakt waren,
naar schuilkelders gebracht, evenals de uitgebreide verzameling negatieven. De
contactcalques bleven onder het bereik zoodat in geval van nood altijd afdrukken
gemaakt konden worden. Kartonnen hulzen werden vervaardigd waarin telkens een
aantal dossiers geborgen werden; in geval van ontruiming - deze heeft inderdaad
gedreigd - kon ons geheele archief gemakkelijk worden weggebracht.

Inventarisatie van historisch stedeschoon
Een nuttig werk dat mede in de oorlogsjaren is opgevat is de inventarisatie van het
Nederlandsche Stedeschoon.15 Van karakteristieke steden en van dorpen met stedelijk
karakter werden opmetingen gemaakt. Naar de schetsbladen werden straatwanden
geteekend, zoo zakelijk en nuchter mogelijk. Aan de map met straatwanden werden
plattegronden toegevoegd waarop de nokrichting der huizen voorkomt, de aard der
bebouwing is aangegeven en waarop de huizen die als monument aangemerkt worden,
vermeld staan met de aanduiding van hun chronologische plaats. Als proef werd de
inventarisatie ondernomen van Edam (afb. 3), waarop die gevolgd zijn van Heusden,
Oirschot en Thorn; voorts die van Alkmaar, Breda, Enkhuizen en Oudewater.16
Het werk staat onder algemeene leiding van den architect J.M. van Hardeveld te
Amsterdam, die plaatselijke architecten en teekenaars hiertoe heeft ingeschakeld.17
Een apart crediet is hiervoor toegezegd, maar door een samenloop van omstandigheden
is dit eerst onlangs geheel beschikbaar gesteld, wat op het tempo een remmenden
invloed heeft gehad. Niet alleen op grond van de documentaire waarde ingeval van
molest was deze arbeid gemotiveerd. De betoonde belangstelling door gewestelijke
planologische diensten en door gemeentebesturen, die immers bij de beoordeling
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van bouwaanvragen direct belang hebben bij de raadpleging der teekeningen, zijn
mij bewijzen dat dit werk voortgezet dient te worden. Dit zal op de eerste plaats
moeten geschieden in die door oorlogsgeweld geschonden steden waar de
overgebleven straatwanden aanknoopingspunten bieden voor den wederopbouw dier
plaatsen.18

Documentatie van monumenten
De afdeeling voor de Beschrijving zette haar nuttige werkzaamheden voort; met het
publiceeren der kloeke Geïllustreerde Beschrijvingen, uitgegeven op last der
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, wordt immers zoowel een standaardwerk
als een propagandaboek over de monumenten van een bepaald gebied of een stad
geboden. Zooeven verscheen zulk een deel dat Leiden en westelijk Rijnland
behandelt.19 Van het veel beknoptere Kunstreisboek, een gids
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over onze monumenten in zakformaat, zijn twee deeltjes verschenen, terwijl de
bewerking van het derde door de tijdsomstandigheden - vooral door de
spoorwegstaking en de sedert nog bestaande moeilijke reisgelegenheden - ernstige
vertraging ondervond.20
Onze fotoverzameling werd uitgebreid met een serie waarvan de vermelding hier
gemotiveerd is; ik bedoel de serie opnamen van de koninklijke paleizen en hun
interieurs, wier lot ten tijde dat de opnamen gemaakt werden, allesbehalve zeker was.
Bovendien werden van eenige belangrijke gebouwen als de St. Bavo te Haarlem en
het stadhuis te 's-Gravenhage fotogrammetrische opnamen gemaakt door den
Geodetischen Dienst te Delft. Daar deze met het oog op het oorlogsgevaar verricht
werden, heeft de I.K. de kosten voor haar rekening genomen.21 Ging het opnemen
zeer vlug - dit was in de gegeven omstandigheden geboden - de uitwerking duurt
lang en is kostbaar.

Bodemonderzoek
Aan een bepaalden tak van onzen dienst hebben de oorlogsomstandigheden niet in
den weg gestaan; zij hebben ten deele zelfs tot uitbreiding gedwongen. Ik denk hierbij
aan het Bodemonderzoek.22 In den vaderlandschen bodem bevinden zich nog talrijke
overblijfselen van - ook in vroeger eeuwen, door oorlogsgeweld of door andere
oorzaken - verdwenen gebouwen. Van sommige was het bekend, van andere kende
niemand het bestaan. Bij toeval kwamen bij graafwerken muurresten te voorschijn,
zooals onlangs te Pernis. In vele gevallen komen deze resten slechts tijdelijk voor
den dag omdat zij weer verdwijnen moeten daar ter plaatse een haven wordt
aangelegd, het terrein opgespoten moet worden ofwel bebouwd. Zoo hebben wij bij
Rotterdam een gedeelte van het slot Bulgerstein kunnen blootleggen, de fundeeringen
van het Huis Spangen kunnen opsporen en den plattegrond ervan kunnen vastleggen;
ook Starrenburg werd onderzocht.23
Het ligt niet in mijn bedoeling op te sommen wat al onder de grasmat in deze jaren
te voorschijn is gekomen. Het zal U zonder meer wel duidelijk zijn dat de bressen
die thans in oude stadskernen geslagen zijn een ongezochte gelegenheid bieden de
sporen van een vroegere bebouwing op te zoeken voordat de terreinen weer bebouwd
worden. Het spreekt dan ook vanzelf dat aan deze tak van dienst in 1946 en 1947
een veel-omvattenden taak zal zijn weggelegd. Een verzoek bereikte ons reeds uit
Zutphen, waar het Gemeentebestuur de gelegenheid wil benutten een onderzoek te
doen instellen naar de oude middeleeuwse enceinte en het oude Gravenhof. Van
Arnhem bereikte ons een soortgelijk verzoek. Deze onderzoekingen beteekenen
doorgaans een aanvulling onzer architectuurgeschiedenis. Zoo werden bij het
onderzoek van het ‘Kerkhof van Pavijen’ in het Culemborgsche Veld de
fundamentsporen van een tufsteenen zaalkerkje gevonden en is bij het thans nagenoeg
voltooid onderzoek van de ruïne van Duurstede komen vast te staan dat de wel eens
beweerde Romeinsche herkomst tot het rijk der fabelen behoort.24 Verwacht mag
worden dat de in dit jaar te ondernemen onderzoekingen van den burchtheuvel te
Borssele zal leiden tot de overtuiging dat het stamslot der Van Borsselen's met het
Troje der Oudheid alleen den naam gemeen heeft.25
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Schade van het laatste oorlogsbedrijf (1944-45)
Zoo zijn wij genaderd tot het laatste bedrijf van den oorlog. Met stijgende
belangstelling volgden wij het proces der bevrijdingsoperaties, maar ook met
toenemende bezorgdheid.26 De berichtgeving was nu eenmaal niet betrouwbaar; dit
heeft ons in het begin van September, op den dollen Dinsdag, een voorproefje gegeven
van den jubelende bevrijdingsstemming. De werkelijkheid had ontgoocheling tot
gevolg, en erger was deze toen de geruchten van het échec bij Arnhem werkelijkheid
bleken te zijn.
De groote Eusebiuskerk werd zwaar getroffen en de toren, van verre reeds het
kenmerk van de stad, als het ware gekloofd. De verwachting de geschonden
overblijfselen in een restauratie op te nemen, zijn door de stormschade van 4 januari
1.1. vervlogen.27 Door een prijsvraag zal Arnhem in het bezit van een nieuwen,
monumentalen toren moeten geraken.28 De naburige St. Walburg werd geteisterd, de
ambtswoning van den Commisaris der Koningin verwoest, de naaste omgeving dezer
monumenten nagenoeg verdwenen.
In Eist golfde de strijd heen en weer; niet zonder reden maakten wij ons bezorgd
om het lot der kerk en dat van zijn merkwaardigen toren. Beide hebben den strijd
doorstaan, maar niet zonder letsel.
In Nijmegen is het raadhuis in den brand gestoken en totaal uitgebrand. De storm
van begin januari heeft ook hier eenige schade aangericht. Het schepengestoelte ging
geheel verloren, maar de geweven tapijten bleven behouden omdat zij gerestaureerd
worden en in verband hiermede niet meer in Nijmegen waren. De Groote of St.
Stevenskerk, alsmede de toren, waren al getroffen bij het betreurenswaardig
bombardement van Februari 1944 (afb. 4). De Latijnsche school, de Waag, de kapel
op het Valkhof en de absis van Barbarossa aldaar bleven gespaard; de Belvédère
werd beschadigd.
Verder naar het zuiden, langs de Maas, tot Roermond

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

39

4 Nijmegen, Grote of St.- Stevenskerk na het bombardement van 22 februari 1944. Foto architect B.
van Bilderbeek, Dordrecht.

toe, zijn vrijwel alle kerken zwaar beschadigd, sommige geheel vernield. Hier is het
vernielingswerk voor een groot deel te wijten aan den boozen opzet van een met
name bekenden Hauptmann die de kerktorens van een te zware lading springstof
voorzag, zoodat aan de vrijwel totale vernieling der torens gepaard ging een
gedeeltelijke vernieling van het kerkgebouw. Ter bevestiging van deze aanklacht
tegen den Hauptmann staat het afgeluisterde gesprek van dezen met zijn luitenant
die met een geringere lading de spits van den toren te Roggel vernielde (waarbij de
kerk en toren overigens vrijwel onbeschadigd bleven).29. In genoemd gesprek gaf de
luitenant te kennen dat het bedoelde met een geringere lading bereikt kon worden.
De vertoornde Hauptmann zou toen geantwoord hebben ‘och wat, die kerels moeten
in geen honderd jaar meer een kerk hebben.’
Zoo zijn talrijke kerken in het Maasdal het slachtoffer geworden. De belangrijkste
- om er maar een paar te noemen - zijn ongetwijfeld die van Venray (afb. 5 en 6), de
St. Martinus van Venlo en de kathedraal van Roermond. In laatstgenoemde stad zijn
een paar belangrijke huizen verwoest en heeft de mooie brug over de Roer ernstig
geleden (afb. 7). De Munsterkerk bleef gespaard.
Van de raadhuizen verdienen die van Gennep en
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5 Venray, St.-Petruskerk uit het westen, 1945. Fotograaf onbekend, archief RDMZ.

6 Venray, St.-Petruskerk, interieur naar het westen met de restanten van de toren, 1945. Foto collectie
dia 's RDMZ.
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7 Roermond, brug over de Roer met St.-Christoffelkathedraal, 1945. Foto collectie dia 's RDMZ.

Venlo, die herstelbare schade geleden hebben, te worden vermeld. Van de kasteelen
dienen hier genoemd worden dat van Blijenbeek in het Noorden, dat zwaar is
getroffen; dat van Geysteren dat van een geallieerd luchtbombardement het zwaar
te verduren heeft gehad (afb. 13,15), en de schade aan het Huis Heyen. In de stad
Maastricht met haar talrijke monumenten, bleef de schade beperkt tot de beide bruggen
over de Maas, welke opgeblazen werden.
De uit een oogpunt van Monumentenzorg belangrijke kerken van Nieuwstad, van
Susteren en die van de abdij van Rolduc kwamen er niet zonder letsel, maar toch
betrekkelijk goed af. Anders is het gesteld met die van St. Odiliënberg, waarvan het
koor met de beide torentjes vrijwel weg zijn; een aantrekkelijk en in het landschap
vrijwel onmisbaar silhouet is hiermee verloren gegaan.
In Brabant zijn o.a. de groote kerk met toren te Oirschot en te Wouw en ook het
kleine kerkje te Bokhoven zwaar getroffen; is het fraaie koorgestoelte in de beide
eerste kerken verloren gegaan, het edele grafmonument met de twee liggende figuren
te Bokhoven is gespaard gebleven. Ten deele zijn de beelden van het Wouwsche
koorgestoelte gered. Van de prachtige Brabantsche torens is de onlangs gerestaureerde
van Chaam vrijwel weg, terwijl van den rijk geleden toren van Alphen zooveel over
is dat hij te herstellen is. Ook de tijdens den oorlog herstelde kerk van Ginneken
heeft ernstig geleden. Van de Brabantsche kasteelen is dat van Deurne, het ‘groot
kasteel’ het ergst getroffen; dat van Loon op Zand is gemakkelijker te herstellen.
Ook in Gelderland is veel schade geleden langs de rivieren. Ik breng in herinnering
Arnhem, Nijmegen, Tiel en Zutphen. In Doetinchem werd de kloeke toren vrijwel
geheel vernield, terwijl de kerk zwaar werd gehavend en het nabijgelegen raadhuis
uitbrandde. Doesburg is zijn hoogen toren kwijt. Het
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8 Kasteel Doorwerth uit het zuidoosten, 1946. Foto J.PA. Antonietti, RDMZ.

9 Kasteel Ammersoyen uit het zuidoosten, 1945. Foto collectie dia 's RDMZ.
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10 Rhenen, verwoestingen met St.-Cunerakerk en - toren, 1945. Fotograaf onbekend, archief RDMZ.

aan kasteelen rijke gewest heeft ook hierin verliezen geboekt: de trotsche Doornenburg
is een puinhoop geworden, zijn voorburcht herstelbaar; de prachtige Doorwerth een
imposante ruïne (afb. 8), de Nyenbeek is geschonden; Wisch zal, kleiner geworden,
een nieuwe toekomst in kunnen gaan; Hemmen zal vervangen moeten worden, terwijl
de kale muren van Bingerden vragen om een dak. Ammerzoden liep grote schade
op (afb. 9); Nederhemert brandde geheel uit.
In Overijssel zijn de monumenten er redelijk wel afgekomen. Na een
luchtbombardement zijn van het kasteel Windesheim uiteindelijk alleen de muren
blijven staan.
In het hooge Noorden zijn alleen de Markt te Groningen en het Noordoostelijk
gedeelte der gelijknamige provincie zwaar geteisterd (afb. 11).30. Hier zijn het de
bijzonder aantrekkelijke baksteenen kerkjes in de stijlkenmerken van de
romano-gothische periode, die zwaar geschonden zijn.

Oproep tot gezamenlijk herstel
Het heeft geen zin U thans alle monumenten die slachtoffer zijn geworden van het
oorlogsgeweld op te sommen; voor een nagenoeg volledige documentatie moge ik
u verwijzen naar het thans verschenen werk dat een beredeneerde lijst bevat van alle
meer of minder zwaar getroffen monumenten. De lijst is door Dr. W.J.A. Visser
samengesteld uit de hem verschafte gegevens van rayon- en districtshoofden der
I.K.31. Het losbladige boek is bedoeld als werkexemplaar voor de verschillende
instanties die aan het herstel onzer monumentenschat zullen medewerken. In dit
vertrouwen is het ons een voorrecht U een exemplaar ervan aan te bieden.
Vóór ik nu dit algemeen overzicht ga eindigen stel ik er prijs op nog even uw
aandacht te vragen voor het volgende: de hulp die de Dienst voor de Monumentenzorg
ongevraagd heeft ondervonden van de tijdelijke Commissie voor de Monumentenzorg
welke in het bevrijd gebied onze taak heeft overgenomen toen wij niet bij machte
waren iets te doen en in den angst der onzekerheid verkeerden omtrent het lot van
tal rijke monumenten. Achteraf vernamen wij dat deze Commissie haar taak onder
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leiding van Dr. Visser geheel in onzen geest heeft vervuld en daardoor veel heeft
weten te voorkomen en te redden.
Ik hoop tenslotte niet te veel te beweren wanneer ik U thans zeg het vertrouwen
te hebben dat wij in den Dienst van de Wederopbouw een machtigen bondgenoot

Groningen, de uitgebrande Hoofdwacht aan de voet van de omsteigerde Martinitoren. Foto Kramer,
Groningen.
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noot hopen gevonden te hebben ter verwezenlijking van onze taak. De
Monumentenzorg kan immers haar kennis en ervaring alleen dan aan onze
monumenten ten goede doen komen wanneer het benoodigd materiaal en de onmisbare
gelden haar ter beschikking worden gesteld. Het is ene verheven en eervolle taak
ons gehavend land en het nageslacht onze monumenten te hergeven; die monumenten
toch, waarvan ik in den aanhef zeide dat wij er terecht prat op gingen, zij zijn de
getuigen van het nationaal besef in het verleden, prikkels voor het nationaal bewustzijn
van de komende generaties. Zoo bezien is de taak van den Dienst voor de
Monumentenzorg een eervolle, ik zou willen zeggen een ideaal, een roeping. Gij
allen die hiervan doordrongen zijt, ik roep U toe: ‘stel U - of althans de materieele
hulpmiddelen, welke U ter beschikking staan - in dienst hiervan.’

De restauratie-problematiek van het kasteel van Geysteren
Tot slot moge ik Uw aandacht vragen voor eenige problemen voor wier oplossing
de Monumentenzorg zich gesteld ziet. Aan de hand van een concreet voorbeeeld lijkt
het mij het duidelijkst. Ik heb hierbij gedacht aan het geteisterde kasteel van Geysteren
(afb. 12-15).32. Een beekje dat langs de kerk naar de Maas slingert, voedt de grachten
van het nabij de Maas gelegen slot. Het dorpje ligt stroomopwaarts over de beek.
Kasteel en kerk vormden een afzonderlijk, terzijde van het dorp gelegen, geheel dat
door hoog geboomte duidelijk werd gemarkeerd. Het kasteel bestond uit een
voorburcht op rechthoekig grondplan; op een gemetselden onderbouw rees hij uit de
gracht op. De bebouwing van den voorburcht was laag en bevatte slechts gelijkvloerse
woonruimten en stallingen en in het midden van het voorfront een poort met kamer,
gebroken kap en windvaan met wapen. In allen eenvoud een aantrekkelijk geval.
Een gemetselde brug van twee boogen met ijzeren leuning gaf toegang tot den burcht,
die voor den brand van December 1918 een zeer gesloten karakter had. Op een
eveneens gemetselden burchtveelhoek rezen de muren op die de onregelmatigheid
van den veelhoek accentueerden. De druiplijst van het leiendak was overal even
hoog; het gesloten, ietwat plompe karakter werd slechts onderbroken door den
voorsprong van de ingangspartij die met een eenvoudigen topgevel was afgedekt,
en ook door twee torentjes op vierkanten plattegrond. Men was geneigd om den
burcht rond te gaan op zoek naar eenig domineerend element.
Was men door de omslotenheid doorgedrongen, dan stond men op een slotplein
zooals er geen tweede in ons land is aan te wijzen; een zuilengalerij omsloot een
nagenoeg vierkant binnenplein; boven de boogstellingen een verdieping, waarvan
de gecemente gevels doorbroken werden door groote ramen en verlevendigd door
acht gebeeldhouwde wapensteenen met de kwartierwapens van het echtpaar Van
Schellart-Van Schaghen dat blijkens twee jaarstenen dezen merkwaardigen en van
smaak getuigenden hof in het jaar 1666 stichtte. Een leiendak, prachtig van kleur,
lag gemakkelijk gevlijd over alle onregelmatigheden, waartoe de ongelijkmatige
plattegrond de kap van het dak gedwongen had.
De eigenaar zat na de ramp van 1918 voor niet geringe problemen. Hij moest
broers en zusters uitkoopen en een voor eigen behoefte veel te groot en geheel
uitgebrand huis weer opbouwen. Wederopbouw in den grooten omvang ging zijn
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financieele draagkracht te boven; het slot als ruïne laten liggen en elders in de
nabijheid van Venray een geriefelijke villa bouwen was ook mogelijk, maar dit was
voor iedereen die den mooien Geysterschen binnenhof gekend heeft een oplossing
die stellig niet bevredigend werd gevonden.
Gelukkig bleek de eigenaar in te zien, dat herbouw - op kleinere schaal - mogelijk
was: het zuid-oostelijk gedeelte werd op volle hoogte herbouwd; twee haaks op elkaar
gerichte vleugels duidden het woongedeelte aan; de ingangspartij werd iets hooger
opgetrokken en afgedekt met een ingesnoerde spits; de vleugels terzijde hiervan
werden gesloopt, zoodat ter plaatse van den west- en van den noordvleugel terrassen
ontstonden met een lage borstwering - overblijfsel van de vroegere buitenmuren.
Hier werd alleen de galerij gehandhaafd die poorttoren en woonhuis verbond, waartoe
boven de gewelven een verbindingsgang nodig was. Dit motiveerde het verkleinen
van de ramen aan den binnenhof tot op ⅓ van den oorspronkelijke hoogte.
De onbepaaldheid van den toestand van voor December 1918 werd vervangen
door meer klaarheid: een toren als domineerende ingangspartij, een lager verbindend
lid - de galerij - en de hooge woonvleugels. De geslotenheid van den unieken
binnenhof was gered en hij is er zelfs beter op geworden, doordat de grijze geportlande
gevels het kleurenspel toonden van de warmkleurige handvormsteen en het grijs van
zuilen, bogen en wapensteenen van Naamsche steen (afb. 14). Vanwege het herstel
van den binnenhof met galerij werd uit de Rijksmiddelen een subsidie toegekend
van 10.000 gulden. De oplossing na de ramp van 1918 werd algemeen toegejuicht;
als mijn persoonlijke meening durf ik te zeggen, dat het kasteel er op vooruit is
gegaan.
Thans, een kwart eeuw later, staan wij voor soortgelijke problemen met dien
verstande echter dat ten
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12 Kasteel Geysteren, voorburcht voor de verwoesting, gezien vanaf het kasteel. Foto collectie dia
's RDMZ.

13 Kasteel Geysteren, voorburcht na de verwoesting, 1945; links op de voorgrond een restant van
het kasteel. Foto collectie dia 's RDMZ.
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gevolge van geallieerde luchtbombardementen de aangerichte schade veel ernstiger
is dan toen (afb. 13, 15).
Houdt U mij ten goede dat ik thans eenige vragen voorleg zonder het antwoord
erop te geven. Moet ter plaatse wederom een ‘huis van den Heer’ verrijzen, waarmede
immers verband houdt het handhaven van het in den aanvang genoemd complex van
kerk en slot? Wordt hiertoe niet besloten, dan zal vermoedelijk een nieuwe kerk
elders verrijzen en hiermede de eeuwenoude situatie gewijzigd worden. Wordt hiertoe
wel besloten, dan volgen twee vragen: kan de voorburcht geheel herbouwd worden
als vóór de ramp (afb. 12) of moet het nieuwe ‘huis van de Heer’ een vrij ontworpen,
gerieflijke woning worden welke zonder eenig verband met den onregelmatige
burchtveelhoek op het voormalige slotplein wordt opgetrokken? Of is de beteekenis
van dezen, onder Italiaanschen invloed ontstanen, voor Nederland éénigen zuilenhof
zóó groot dat wederopbouw verantwoord en geboden is? Moet hij dan in zijn ouden
vorm worden herbouwd of kan men met minder bijvoorbeeld met twee zijden
volstaan?
De kubieke inhoud van het tegenwoordig woongedeelte bedroeg ± 4700 m3. Kan
dit veel kleiner

14 Kasteel Geysteren, binnenplaats van het kasteel naar het westen, 1920. Foto G. de Hoog, RDMZ.

worden opgebouwd? De verhoudingen van de galerij moeten het punt van uitgang
zijn; de hoogte ervan bepaalt de hoogte der vertrekken en deze hoogtemaat op haar
beurt de afmetingen ervan. Zoo geeft eventuele herbouw van de oostvleugel alléén
een onbevredigende woning; zij bevatte immers alleen de keuken, de eetkamer en
de zaal. Een ingangsportaal of een trappenhuis zijn er niet onder te brengen zonder
afbreuk te doen aan de goede verhoudingen. Dit zijn vraagstukken die ernstig
overwogen dienen te worden eer een beslissing genomen wordt - een beslissing die
immers verantwoord moet zijn tegenover tijdgenoot en nageslacht.

De herstel-opgave voor de monumentenzorg
Zoo aanstonds zal ik het gesprokene nader toelichten aan de hand van lichtbeelden
die uit den aard der zaak slechts bedoeld zijn als illustratiemateriaal; onmogelijk
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immers zou het zijn U iets te bieden van de 330 totaal verwoeste monumenten van
de 240 zwaar geteisterde en van de 400 lichtbeschadigde. Wanneer ik nu mijn
overzicht eindig, dan doe ik dit in het vertrouwen U een indruk gegeven te hebben
hoe zwaar ons land in zijn monumentenbezit getroffen

15 Kasteel Geysteren, restanten van de binnenplaats van het kasteel naar het noordoosten, 1945.
Fotograaf onbekend, archief RDMZ.
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is, maar ook dat het mogelijke en noodig is de wonden zooveel mogelijk te heelen,
al zullen eenige litteekens blijven spreken van doorstanen strijd. Ik ben er mij van
bewust dat de Dienst voor de Monumentenzorg een zware en veel omvattende taak
zal hebben te vervullen; hoewel dit onder uitgesproken ongunstige omstandigheden
zal moeten geschieden - ik denk hierbij aan de bekrompen en verspreide huisvesting,
het tekort aan (eigen) vervoermiddelen - toch heb ik het vertrouwen dat de beproefde
volharding, de werklust, de kennis en de liefde van mijn medewerkers voor onze
monumenten en de instandhouding ervan deze zware taak tot een eervol en goed
einde zullen brengen.

Noten
De getypte tekst van deze lezing bevindt zich in de bibliotheek van de RDMZ,
inclusief een lijst van vertoonde lichtbeelden. Bij deze eerste publicatie is de
oorspronkelijke tekst vrijwel ongewijzigd overgenomen, waarbij de oude spelling
vanwege het eigentijdse sfeerbeeld is gehandhaafd. Ter verduidelijking zijn van
redactiewege enkele tussenkopjes en annotaties aangebracht. Onder de afbeeldingen
zijn zes van de vertoonde lantaarnplaatjes.
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Drenthe door drs. Nelleke Reijs).
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21 Zie B. Scherpbier, ‘Toepassing van stereofotogrammetrie bij het in teekening brengen van
gebouwen door den meetkundigen dienst van den Rijkswaterstaat’, De Ingenieur 1946, pp. B.
119-122; zie ook de bijdrage van G. Berends in dit Jaarboek.
22 Van Nispen had persoonlijk een grote belangstelling voor het oudheidkundig bodemonderzoek,
dat in die periode sterk was verbonden met opgravingen van (vroeg-)middeleeuwse kastelen.
Zijn poging om dit werk stevig in de monumentenzorg-organisatie te incorporeren, werd echter
verijdeld bij de oprichting van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in
1947 (zie de bijdrage van Ruud Meischke in dit Jaarboek).
23 Van het opgravingswerk bij het vroegere kasteel Bulgerstein was zelfs een film gemaakt door
Polygoon, die op 22 januari 1942 in het Haagse Odeon-theater in kleine kring werd vertoond
ten overstaan van Van Nispen, prof.dr. J. van Dam (Secretaris-Generaal van OWK), ir. Mouton
(namens de Algemeen gemachtigde voor den Wederopbouw), de Rijksarchivaris mr. R. Bijlsma
en de RBMZ-archeoloog J.G.N. Renaud, die toen ook hierover een lezing hield. De film is als
documentair journaal vertoond in het voorprogramma van de bioscopen (zie Mededeelingenblad
van Onderwijs, Wetenschappen en Kultuurbescherming 1942 nr. 6, 15 maart en Phoenix juni
1943.
24 Zie J.G.N. Renaud, ‘Kerkhof van Pavijen’, Bulletin KNOB 1951, p. 118-122.
25 Het stamslot was gebouwd op een vliedberg nabij Borssele, die de bijnaam had ‘de berg van
Troje’ in verband met een geopperde - maar door Van Nispen duidelijk weersproken - theorie
dat zich aldaar het roemruchte Troje van Homerus' Ilias zou hebben bevonden.
26 Zie voor het militaire verloop van het laatste oorlogs-bedrijf: C. Klep en B. Schoenmaker, De
bevrijding van Nederland, Den Haag 1995.
27 Deze datum is niet juist; de toren stortte in door de storm van 28 december 1945 (eigen
aantekening G. Berends).
28 Zie A.G. Schulte, De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem: ijkpunt van de stad, Utrecht 1994. Zie
ook de bijdrage van Ineke Pey in dit Jaarboek.
29. Genoemde Hauptmann was Rittmann, waarschijnlijk Inspecteur der Genie. In de divisie Eerdman,
die de streek rond Venray bezet hield, was luitenant Schrädel belast met het springen der torens.
Zijn manier van opereren waarbij het militaire doel bereikt werd, maar het schip ongeschonden
zou blijven, kon de goedkeuring van Rittmann niet wegdragen. Rittmann wist Eerdman over
te halen de springstof zo te laten plaatsen dat de torens op het schip vielen. Schrädel werd
overgeplaatst naar een andere divisie.
30. Zie H.J. Dix, ‘De Wederopbouw van Groningen’, Groningen, cultureel maandblad 3 (1961),
p. 145-151.
31. De lijst omvat omstreeks 970 schadegevallen. Dr. W.J.A. Visser was al eind 1944 begonnen
met het opnemen van de oorlogsschade in het bevrijde zuiden (zie de bijdrage van Dirk van
Laanen in dit Jaarboek).
32. Zie voor de bouwgeschiedenis van het kasteel van Geysteren te Venray: J.G.N. Renaud, ‘Over
de gedaantewisselingen van het Huys Geysteren’, in: Munsters in de Maasgouw, archeologie
en kerkgeschiedenis in Limburg; bundel aangeboden aan Pater A.J. Munster, Maastricht 1986,
p. 72-93. Ondanks Van Nispens warme pleidooi voor herstel werd het kasteel uiteindelijk in
1958 afgebroken.
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Gerrit Berends
De bescherming van monumenten tegen oorlogsgevaren
Het dreigende oorlogsgevaar bracht de overheid ertoe maatregelen te
treffen ter beveiliging van de belangrijkste nationale kunstschatten, zowel
op het gebied van de architectuur als museale voorwerpen, archieven en
bibliotheken. Daartoe werd in 1939 de Inspectie Kunstbescherming in het
leven geroepen met dr Jan Kalf als stuwende figuur. In de volgende
bladzijden wordt beschreven wat er ten aanzien van de monumenten werd
ondernomen en wat het effect is geweest van de getroffen
beveiligingsmaatregelen1..

De voorgeschiedenis
Door de tweede Haagse Vredesconferentie werden in 1907 reglementen voor de
oorlog te land en ter zee vastgesteld, waarin werd bepaald, dat bij beschietingen en
bombardementen alle mogelijke maatregelen dienden te worden genomen om o.a.
historische monumenten te ontzien, als zij tenminste niet voor een militair doel
werden benut. Ook werd daarin verboden kunstwerken in beslag te nemen of
opzettelijk te verwoesten of te beschadigen. In de Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
kwam hier weinig van terecht doordat de strijdende partijen elkaar het militaire
gebruik betwistten of doordat de betreffende objecten niet gemarkeerd en aan de
aanvallende partij als zodanig bekend waren gemaakt. Pogingen uit 1914 en '15 om
tot een meer afdoende bescherming te komen liepen op niets uit. Wel werd nog in
1914 aan het Duitse leger een afzonderlijke dienst voor monumentenzorg verbonden,
die vele kunstschatten in veiligheid wist te brengen en voorlopige maatregelen tot
behoud van beschadigde monumenten trof2.. In april 1918 nam de Nederlandsche
Oudheidkundige Bond het initiatief een rapport op te stellen ter voorbereiding van
een internationale conferentie. Dit rapport, in de vorm van een vragenlijst met
toelichting3., werd op 31 oktober bij de Minister van Buitenlandse Zaken ingediend,
die de tijd niet rijp achtte het aan andere regeringen voor te leggen. Op zijn advies
zond de Bond het op 15 mei 1919 aan buitenlandse zusterverenigingen toe, maar
ondanks verscheidene, meestal welwillende antwoorden4. bleef het daarbij. Nieuw
in dit rapport was het pleiten voor voorbereidende maatregelen in vredestijd en voor
het demilitairiseren van bepaalde steden in hun geheel vanwege hun buitengewone
belang, zoals Brugge en Florence. Bij de antwoorden werd onder meer gepleit voor
overzichtelijke inventarissen van de monumenten en het uitwisselen van getroffen
maatregelen.
In 1922 belastte de Conferentie van Washington een commissie van rechtsgeleerden
met de herziening van het oorlogsrecht. Deze commissie stelde onder andere voor
om rondom monumenten van grote historische waarde tevens een zone van hoogstens
500 m uit te sluiten van bombardement, mits deze niet voor enig militair doel werd
gebruikt. Deze regeling is echter nooit aanvaard. In 1929 stelde Prof. N. Roerich te
New-York voor monumenten, musea, enz., daartoe in te schrijven bij één van drie
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internationale instellingen in Den Haag, Parijs en Washington5., als neutraal gebied
te beschouwen en bij oorlog te ontzien. Hoewel dit plan van vele kanten sympathie
ondervond, gingen de regeringen er niet op in omdat het van militaire zijde
onuitvoerbaar werd geacht. In 1932 werd door de Assemblé van de Volkenbond een
resolutie aangenomen, waarin de staten werd aanbevolen elkaar medewerking te
verlenen bij de bescherming van kunstschatten en de jeugd op te voeden in eerbied
voor de monumenten. Een commissie van rechtsgeleerden, militairen en
museumdirecteuren van het door de Volkenbond ingestelde Office international des
Musées kwam in mei 1938 met een voorontwerp voor een verdrag met een reglement
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1 Kaart van Nederland met de gemeenten van de eerste en de tweede gevarenklasse (respectievelijk
schuinrechts en schuin-links gearceerd). De overige gemeenten waren ingedeeld in de derde
gevarenklasse.
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van uitvoering. Hierbij zouden de strijdende partijen zich o.a. verbinden speciale
opslagplaatsen voor kunstwerken en bijzonder beschermde gebouwen, gemarkeerd
door speciale tekens, te ontzien.
De Nederlandse minister van Buitenlandse zaken mr J.A.N. Patijn wendde zich
op 18 januari 1939 tot verschillende regeringen met het ontwerp voor een conventie
voor de internationale bescherming. Maar het was al te laat; op 1 september viel
Duitsland Polen binnen, waarop Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog
verklaarden. De Tweede Wereldoorlog was begonnen.

Het rapport-Kalf
In Nederland nodigde de Minister van O.K. & W. de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg in 1929 uit voorstellen te doen voor in tijd van oorlog of
oorlogsgevaar te nemen maatregelen ter bescherming van onroerende en roerende
monumenten. Dr J. Kalf, directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg,
nam als secretaris van die commissie het onderwerp in studie, maar de bezuinigingen
van de regering moedigden niet aan. In 1934 stelde de Rijkscommissie een
vierhoofdige subcommissie in voor de bescherming van monumenten in oorlogstijd.
Deze subcommissie stelde zich in verbinding met de Generale Staf, waarop deze een
hoofdofficier machtigde de commissie van voorlichting te dienen. Uit een bespreking
met hem bleek dat van militaire zijde eerder tegen- dan medewerking kon worden
verwacht.
In 1936 werd een wet tot bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen van
kracht, waarin de burgemeester in elke gemeente belast werd met de uitvoering van
de te treffen maatregelen, ook inzake de bescherming van schatten van geschiedenis,
kunst en wetenschap. In aansluiting op die wet werden de gemeenten van het land
in drie gevarenklassen ingedeeld (afb. 1). Negentien gemeenten, waaronder
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, werden in de eerste gevarenklasse
gerangschikt, zeventig, waaronder de overige provinciehoofdsteden, in de tweede
en de overige gemeenten in de derde gevarenklasse6.. Kalf, die meende dat
burgemeesters vaak weinig oog voor monumentenzorg hebben en in oorlogstijd wel
wat anders aan hun hoofd hebben, voltooide in de zomer van 1938 zijn boek
Bescherming van kunstwerken tegen oorlogsgevaren.
Kalf behandelt in dit boek de bescherming bij verdrag, de ervaringen uit de Eerste
Wereldoorlog en de Spaanse burgeroorlog en de mogelijkheden voor in eigen land
te treffen maatregelen.
Als ‘administratieve en diplomatieke’ voorzorgen noemt hij het wekken van begrip
en liefde voor de schatten van onze kunst in alle lagen van de bevolking, op scholen
en vooral ook bij de militairen, van laag tot hoog. Verder zouden er lijsten moeten
worden gemaakt van gebouwen, die in oorlogstijd vrij zullen blijven van militair
gebruik, van speciaal te beschermen gebouwen waarvan dat ook voor de naaste
omgeving zou gelden en zo mogelijk zelfs van enkele van de mooiste oude steden.
Alle in aanmerking komende mogendheden zouden hiervan in kennis moeten worden
gesteld en de objecten zouden moeten worden gemarkeerd. Een ontwerp-lijst van
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speciaal te beschermen gebouwen (108 stuks, gelegen in gemeenten van de eerste
en de tweede gevarenklasse) is als bijlage in het boek opgenomen.
Als technische voorzorgsmaatregelen voor een beperkt te houden aantal belangrijke
monumenten noemt Kalf het verwijderen van eventueel aanwezige houten steigers,
het ontruimen van de zolders, het zoveel mogelijk brandvrij maken van de kappen
(door bekleding met brandvrij materiaal of behandeling met brandwerende vloeistof),
het plaatsen van ijzeren of betonnen bakken met zand (voor het doven van
brandbommen) en handbrandblusmiddelen, het aanbrengen van brandvrije vloeren,
het treffen van voorzieningen ter voorkoming van schade door bluswater, het
aanleggen van stijg- en ringleidingen, waterputten en pompinstallaties onafhankelijk
van de gemeentelijke watervoorziening en electriciteitscentrales, en het vormen van
geoefende en van de nodige uitrusting voorziene brandwachten. Hij pleit ervoor de
beveiliging tegen oorlogsbrandgevaar op te nemen in de voorwaarden voor
Rijkssubsidie. Belangrijke roerende kunstvoorwerpen zouden in vredestijd moeten
worden aangewezen, beschreven en gemarkeerd en in tijden van gevaar worden
geborgen in een nabije kluis of kelder, die afdoende beschutting tegen brandbommen
en granaatscherven biedt. Voor Maastricht zou daartoe een deel van de gangen van
de St.-Pietersberg kunnen worden ingericht. Brandvrij verpakkingsmateriaal zou al
in vredestijd moeten worden aangeschaft. Van belangrijke gebrandschilderde glazen
zouden de panelen gemakkelijk demontabel moeten worden gemaakt door ze in
bronzen ramen te vatten en in dito frames weer aan te brengen tussen de montants
en de brugstaven. In geval van mobilisatie zouden zij dan geborgen moeten worden
in het gebouw zelf in tevoren gereed gemaakte ommantelde stellingen. Een werkwijze
voor het in veiligheid brengen van gebrandschilderde glazen is een van de bijlagen
van het boek.
Ook de belangrijke luidklokken, carillons en orgels dienden gevrijwaard te worden
van vordering wegens metaalnood. In elk geval zouden moeten worden gespaard:
alle carillons van voor 1801, alle klokken van voor 1501, van de klokken van
1501-1800
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tenminste van elke gieter een representatief exemplaar, maar van die van Geert van
Wou een keuze en alle klokken van de gebroeders Hemony. Ruim 200 orgels zouden
moeten worden gevrijwaard in verband met hun onvervangbaarheid uit een oogpunt
van stijlvolheid, als de meest karakteristieke schepping van hun bouwer of wegens
hun bijzonder merkwaardige constructie. De Nederlandse Klokkenen Orgelraad
(NKO) stelde aan de hand van deze criteria lijsten op van de in aanmerking komende
47 (waarvan 14 extra belangrijke) carillons en 204 orgels, die Kalf als bijlagen bij
zijn boek voegde. Op de klokken zouden de woorden Monument en Denkmal moeten
worden aangebracht en de orgels zouden met een ommanteling en een afdak moeten
worden beveiligd7..
Voor de uitwerking van de plannen stelde Kalf voor een tijdelijk
Kunsfbeschermingsbureau op te richten van een oud-hoofdofficier van de Genie en
vijf ervaren bouwkundige opzichters onder toezicht van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg. Daarnaast dacht hij voor de bescherming van de gebouwen aan
een bij de Genie te vormen ‘kunstbataljon’ van metselaars, timmerlieden, loodgieters,
verhuizers, enz. te recruteren uit principicële dienstweigeraars en voor de gewone
militaire dienst om redenen als kleinheid en platvoeten afgekeurde jonge mannen,
met een kader van o.a. oud-onderofficieren van de Genie. Behalve kleine plaatselijke
detachementen zouden ook enkele kleine mobiele colonnes gevormd moeten worden
die in staat moesten zijn tijdelijke voorzieningen aan te brengen aan gevaarlijk
beschadigde monumenten. Voorde architectonische en kunsthistorische ondersteuning
zouden de wetenschappelijke en technische ambtenaren van het Rijksbureau voor
de Monumentenzorg met een hoofdofficiersrang toegevoegd kunnen worden aan het
Oppercommando.
Bij geplande en lopende restauratiewerken zou rekening moeten worden gehouden
met beschermings-maatregelen ondanks de hogere kosten die dat met zich mee zou
brengen. Vervolgens pleit Kalf voor wijziging van de wetgeving, door de Minister
van O.K. & W. en de onder hem ressorterende deskundige instanties te betrekken in
de bescherming van de schatten van geschiedenis, kunst en wetenschap. In overleg
met het Departement van Defensie zou de lijst van speciaal beschermde monumenten
moeten worden vastgesteld en van de gebouwen die vrij zouden blijven van militair
gebruik.
Kalf stelde voor de personele en administratieve kosten ten laste te laten komen
van Defensie, de materiële kosten ten laste van O.K. & W. en voorbereidende kosten
in vredestijd op te nemen in de werkverruiming.
Uit ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog en de Spaanse burgeroorlog concludeerde
Kalf, dat bescherming tegen brandbommen goeddeels mogelijk was. Voor
brisantbommen gold dat niet. Bij bommen van een niet al te groot kaliber zou de
luchtdrukschade door het openmaken van vensters beperkt kunnen worden en ‘edele
delen’ door ommanteling tegen scherven en neerstortend puin kunnen worden
beveiligd. Tegen zware bommen was weinig te doen, maar deze zouden vooral
gebruikt worden tegen militair belangrijke doelen.
De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg besprak het rapport in haar
vergadering van 29 oktober 1938; het oogste veel lof en Kalf werd dank gebracht.
Ook had Kalf reeds een instemmend schrijven ontvangen van luitenant-generaal M.
Raaymaakers, Inspecteur van de Militaire Luchtvaart en voordien Inspecteur van de
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Genie. Op 13 januari 1939 bood Kalf het aan de Minister van O.K. & W. aan, die
overigens reeds maanden tevoren in kennis was gesteld van de inhoud.

De organisatie van de kunstbescherming
In november 1938 stelden de ministers van Binnenlandse Zaken, O.K. & W. en
Defensie een Contactcommissie in om de regering van voorlichting te dienen bij de
kunstbescherming tegen oorlogsgevaren, onder presidium van de Inspecteur voor de
Luchtbescherming, luitenant-generaal b.d. P.H.A. de Ridder, waarin Kalf de
toonaangevende persoon werd. Deze commissie ontwierp aan de hand van het rapport
de Richtlijnen voor de bescherming tegen oorlogsgevaren van kunstschatten in musea,
bibliotheken en archieven (uitgegeven door het Departement van O.K. & W.) en de
Wenken voor de beveiliging tegen oorlogsgevaren van architectonisch merkwaardige
gebouwen (uitgegeven door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg), die na
goedkeuring door de drie ministers als leidraad gingen dienen. Kalf kreeg op 27
januari 1939 opdracht de oprichting van een landelijke vrijwilligersorganisatie voor
te bereiden. De bescherming van de Rijksgebouwen en -verzamelingen werd
opgedragen aan de Rijksgebouwendienst. Omstreeks die tijd begon dr W. van der
Elst, secretaris van de klokkensectie van de NKO, deskundige op het gebied van
klokken en leraar aan een H.B.S. in Utrecht, met een inventarisatie van luidklokken
en carillons, waarvan hij vervolgens de meest waardevolle, tot 15 gewichts-procenten
van het totaal, voor bescherming voordroeg. Het Departement van Defensie resp. de
Opperbevelhebber gingen daarmee akkoord.
Kalf, die in 1938 de 65-jarige leeftijd had bereikt, werd op 1 mei 1939 als directeur
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg opgevolgd door jhr dr
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E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, maar hij bleef aan als secretaris van de
Rijkscommissie.
Op 29 augustus werd Kalf door de minister van O.K. & W. benoemd tot Inspecteur
voor de bescherming van schatten van kunst en wetenschap tegen oorlogsgevaren
(bij afkorting Inspecteur Kunstbescherming) buiten bezwaar van 's Rijks schatkist8..
Op 1 september begon de oorlog; Nederland mobiliseerde maar bleef neutraal. Op
diezelfde dag diende Kalf een globale begroting in voor de bescherming van
kunstschatten tegen oorlogsgevaar: voor eenmalige uitgaven f 2.774.500.- en voor
jaarlijkse uitgaven f 212.260.-. Wanneer de regering zich alleen tot de
allerbelangrijkste objecten zou willen beperken zouden deze cijfers f 1.765.500.- en
f 131.140.- bedragen.
Op 26 augustus 1939 deed het bestuur van de Bond van Nederlanse Architecten
een beroep op zijn leden zich beschikbaar te stellen als districtsleider en zich aan te
melden bij de secretaris van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. Aan allen
die zich aanmeldden zond Kalf de Wenken en op 4 september belegde hij in Hotel
Terminus in Utrecht een vergadering, waaraan 41 architecten deelnamen. De
uitnodiging hiervoor ging vergezeld van een lijst van 108 te beschermen monumenten
verdeeld over 28 districten, waarvan er 40 voor een meer volledige beveiliging d.w.z. met een brandblusinstallatie - in aanmerking zouden komen. Op de vergadering
werden de Richtlijnen uitgedeeld, de districtsleiders ingedeeld en gesproken over de
werving van vrijwilligers en over beschermingsmaatregelen en -materialen. De
architecten werd gevraagd aan de hand van de Wenken plannen met een begroting
te maken. Nog dezelfde maand kwamen al vele plannen binnen.
Van gemeentelijke autoriteiten en kerkbesturen werd medewerking gevraagd.
Ondertussen waren aanplakbiljetten om de 108 monumenten te markeren verzonden.
Ook via de radio (op 5 september) en de pers werden architecten en bouwkundigen
opgeroepen mee te werken aan de bescherming van monumenten. Op 13 september
stelde de minister van Financiën een krediet van f 2.000.000.- beschikbaar voor de
kunstbescherming waarvan f 800.000.- voor de uitgebreide brandbeveiliging van 40
gebouwen, f 100.000.- voor de beperkte brandbeveiliging van 68 gebouwen, f
200.000.- voor de bescherming van gevels en onverplaatsbare voorwerpen, f 150.000.voor de beveiliging van gebrandschilderde glazen en f 36.500.- voor de uitrusting
van de vrijwilligers. De overige f 713.500.- was bestemd voor de beveiliging van
musea (f 460.000.-) en voor bomvrije bergplaatsen voor kunstschatten (f 253.500.-).
De besparing ten opzichte van de begroting van 1 september was vooral verkregen
door beperking van de posten voor bomvrije bergplaatsen (met 72%),
gebrandschilderde glazen (met 28%) en de beveiliging van musea (met 12%).
Onderlinge verschuivingen tussen de verschillende posten was echter mogelijk. Voor
de jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud van de beschermingsmaatregelen
en de vrijwilligers werd f 68.000.- gevoteerd en voor de inrichtingskosten en onkosten
van het kunstbeschermingsbureau f 16.000.-.
Op 1 oktober werd de architect J.W. Janzen als adjunct-inspecteur aan het bureau
toegevoegd en de heer H. Vreede, oud-directeur van de Nederlandsche
Handelmaatschappij te Rangoon als secretaris tevens belast met het financiële beheer.
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Toen van militaire zijde de oprichting van een ‘Kunstbataljon’ niet wenselijk werd
geacht, werd een plan ontwikkeld voor een ‘Vrijwillig landstormkorps
Monumentenzorg’ van oud-dienstplichtigen voor de bewaking van de 40 uitgebreid
te beveiligen monumenten uit de lijst van de 108. Het bleek echter moeilijk deze
vrijwilligers te vinden wegens het gevaar voor gevangenschap bij een bezetting. Er
bleef dus niets anders over dan buiten militair verband naar vrijwilligers te zoeken.
In november besloot de Minister van Binnenlandse Zaken in overleg met zijn
ambtgenoot van O.K. & W. dat de bewakingsgroepen als ‘kunstbeschermingsdienst’
een onderdeel zouden worden van de Luchtbeschermingsdienst. Het benodigde
personeel zou wellicht kunnen worden betrokken uit de Vrijwillige Burgerlijke
Dienst. Als hoofden van de plaatselijke kunstbeschermingsdiensten beval Kalf de
leiders van de 28 districten aan. Het benodigde materiaal zou voor rekening komen
van de Inspectie Kunstbescherming. Alleen in Apeldoorn, Hattem en Woerden werden
geen kunstbeschermingsdiensten gevormd. De indeling in districten speelde verder
geen rol meer.
Reeds op 27 april 1939 had Kalf een bespreking gehouden met vijf
jeugdorganisaties voor de inschakeling van jongeren van 15 jaar en ouder voor het
in veiligheid brengen van kunstvoorwerpen en belangrijke stukken uit bibliotheken
en archieven en eventueel voor de bescherming van gebouwen. De Minister van O.K.
& W. zond op 24 augustus een circulaire aan de burgemeesters van de betreffende
gemeenten met het verzoek de plaatselijke leiders van die verenigingen bijeen te
roepen en uit hun midden comité's samen te stellen om een en ander uit te werken.
In verscheidene gemeenten werd hierop ingegaan en leverde de jeugd belangrijke
hulp, zoals bij het verwijderen van het archief van de zolders van het stadhuis in
Middelburg. Met de meer permanente bewakingsdiensten kon en mocht de jeugd
echter niet worden belast.
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De 108 speciaal te beschermen monumenten
Het aantal te beschermen objecten was zo beperkt mogelijk gehouden om, wààr
maatregelen getroffen zouden worden, deze in hoge mate doeltreffend te laten zijn.
De 108 uitverkoren monumenten bevonden zich in 41 grotere en kleinere steden en
plaatsen (zie bijlage) in gemeenten van de eerste (8) en tweede (33) gevarenklassen.
Gemeenten van de derde gevarenklasse werden geacht weinig gevaar te lopen. Zo
kon het gebeuren, dat de Grote kerk van Weesp wel op de lijst voorkomt maar die
van Edam niet; het raadhuis van Culemborg wel en dat van Kampen niet. Zodoende
ontbreken ook de Zuiderzeesteden en bijvoorbeeld Franeker, Goes, Oudewater, Wijk
bij Duurstede en Zierikzee. Kastelen ontbreken geheel, zelfs het Muiderslot en het
kasteel van Breda, hoewel die in gemeenten van de eerste resp. tweede gevarenklasse
gelegen waren.
In oktober 1939 werd de indeling van de gemeenten in drie gevarenklassen
opgeheven9.; voor de lijst van speciaal te beschermen gebouwen had dit echter geen
gevolgen.
Van de 108 monumenten zouden er 40 meer volledig beveiligd worden, d.w.z.
voorzien worden van een brandblusinstallatie; in dit artikel worden die uitgebreid
beveiligd genoemd. Voor de andere, hier beperkt beveiligd genoemd, zou de
brandbeveiliging zich beperken tot behandeling van de kapconstructies met
brandwerende middelen, het brandwerend maken van de zoldervloeren, de plaatsing
van zandbakken met gereedschap en de aanschaffing van draagbare blustoestellen.
In het Bouwkundig Weekblad verschenen vanaf 30 september 1939 korte artikeltjes
over de speciaal te beschermen monumenten, waaraan een eind kwam toen op 28
juni 1941 door de bezetter het bestuur van de BNA werd afgezet. Er waren toen
achttien van de 108 monumenten behandeld.
Van de 108 monumenten werden door het Departement van Defensie in eerste
instantie een 60-tal vrijgesteld van gebruik voor militaire doeleinden door het
Nederlandse leger; voor die gebouwen werden kennisgevingen van het verbod voor
militair gebruik verzonden. Begin 1940 werden daar nog ruim 20 monumenten aan
toegevoegd.
Negenentwintig van de 108 monumenten komen ook voor op de huidige ‘Top
100’-lijst (die overigens 117 objecten omvat)10..

De uit te voeren beschermingsmaatregelen
In de eerste plaats moesten zolders worden ontruimd en gemakkelijk begaanbaar
worden gemaakt. In de 40 uitgebreid te beveiligen gebouwen werden
brandblusinstallaties voorzien, bestaande uit een in een kelder of elders (afb. 2)
geplaatste benzine-motorpomp, watertoevoer uit open water of uit een geslagen bron
(dus onafhankelijk van electrische stroom en van de gemeentelijke waterleiding),
brandkraanaansluitingen buiten en binnen de kerk, stijg- en ringleidingen en
brandkraanaansluitingen in de toren en de kerkkappen met de benodigde brandslangen
en meestal automatische of open sprenkel-inrichtingen (sprinklers). Andere
voorzieningen waren brandwerende muren of wanden (houten frames met een
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steengaasbespanning waarop een cementbepleistering) met branddeuren in de kappen
(afb. 3), een gewapend betonnen vloer boven een waardevol orgel, handblusapparaten,
waterreservoirs, ijzeren of betonnen bakken met zand (en schoppen), het bekleden
van stenen gewelven met een asfaltemulsie (mastiek) of betonspecie, het afdekken
van houten gewelven met steengaas en een cementbepleistering (om ze waterdicht
te maken), het brandvrij maken van de kappen (tot 3 m hoogte boven de vloer) en
vloeren door bestrijken met brandwerende verf of bekleding met brandvrij materiaal
(afb. 4), het maken van afvoeropeningen in de gewelven of muren voor de afvoer
van bluswater en de aanleg van huistelefoons en noodverlichting.

2 Dordrecht, gebouwtje voor de pompinstallatie, in 1941 gebouwd tegen de zuidzijde van de toren
van de Grote kerk. Foto 1995, G.J. Dukker, RDMZ.
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3 Dordrecht, Grote kerk, interieur boven de gewelven. Rechts een in 1941 aangebrachte brandwerende
wand tussen de viering en de zuidelijke dwarsarm, bestaande uit aan beide zijden ter dikte van 5 cm
met cementspecie beraapt steengaas dat bevestigd is tegen stalen staven, die op hun beurt gekramd
zijn tegen het kapspant daar ter plaatse. Voorts zijn de leidingen van de (vernieuwde)
sprinklerinstallatie zichtbaar. Foto 1987, G.J. Dukker, RDMZ.

4 Haarlem, stadhuis. Zoldervloer boven de Gravenzaal, in 1940 bedekt met met het brandwerende
materiaal ‘Fire Brake’ afgewerkt met portlandcement. Op de achtergrond een met een schuifluik
afsluitbare hijsopening. Tegen de muren opstaande randen: het eventuele bluswater kon afvloeien
door met een tegel afgedekte openingen in de vloer. De gaten in de zijmuren zijn later ingehakt voor
het onderzoek naar de toestand van de balkkoppen. Foto 1956, G.Th. Delemarre, RDMZ.

Als bekledingmateriaal werden asbestplaten en mevriet- of heraklithplaten gebruikt,
afgepleisterd met cementspecie. In torens werden wel betonvloeren aangebracht als
brandscherm. Voor een goede bereikbaarheid moesten soms ijzeren brandladders of
klimijzers tegen gevels worden aangebracht. Dakgoten werden afgedekt met
drainata-tegels of een zand- of grindbed afgedekt door een specielaagje of losse
betonplaten, terwijl de voet van het dak werd bekleed met eternit of nobranda-platen;
hiervoor waren ontwerpen gemaakt door de adjunct-inspecteur en de
Rijksgebouwendienst.
De brandbestrijdingsmaatregelen werden echter lang niet altijd compleet getroffen.
Zo had de Hervormde kerk van Vianen geen brandkraanaansluitingen in de toren en
in de kerkkappen, zodat een brand vanaf de straat bestreden moest worden. De
St.-Lebuïnuskerk in Deventer had in de kap alleen een brandkraanaansluiting op
korte afstand van de toren. In de O.L.V.- toren in Amersfoort waren alleen
snelblusapparaten aanwezig.

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

De beperkt te beveiligen gebouwen waren of werden soms ook van een
bluswaterleiding voorzien, maar dan aangesloten op de gemeentelijke waterleiding
en zonder sprinklers. Verder kwamen in aanmerking emmerspuiten,
handblusapparaten, zandzakken,
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5 Breda, Grote kerk. Bescherming van het grafmonument van Engelbert II van Nassau door middel
van zandzakken tegen een ijzeren frame bekleed met 3 mm dikke staalplaten, mei 1940. Anonieme
foto, archief RDMZ.

brandwerende zoldervloeren en wanden.
Waardevolle interieur- of exterieuronderdelen werden beschermd door ommanteling
met hout en zandzakken, brandvrij materiaal met een cementbepleistering, baksteen
en/of beton; voor de afdekking werden ook ijzeren platen op een houten of ijzeren
frame toegepast (afb. 5, 6). Voor de Grote kerk van Breda, die in restauratie was,
werden de plannen hiertoe het eerst uitgewerkt om een basis te krijgen bij de
kostenberekening11.; het betrof daar liefst zes grafmonumenten, twee
muurschilderingen, orgelluiken en koorbanken.
Voor bescherming aan de buitenzijde van gebouwen waren zandzakken wegens
hun vergankelijkheid niet geschikt; de adjunct-inspecteur ontwierp daarom zandwallen
van hout en van beton, ingedeeld in compartimenten die afzondelijk gevuld konden
worden met zand (afb. 7). Het hout kon beschermd worden tegen vuur door bekleding
met brandwerende platen of met een bakstenen muurtje.

6 Amsterdam, Nieuwe kerk. Het beschermde grafmonument van Michiel de Ruyter, oktober 1940.
Anonieme foto, archief RDMZ.
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7 De Waag in Deventer met de bekisting met zandvulling rondom het bordes, begin 1940. Anonieme
foto, archief RDMZ.

De uitvoering van de werkzaamheden
De beroemde Goudse glazen en de glazen uit enkele vensters van de Nieuwe kerk
in Delft, de Domkerk in Utrecht en de Grote kerken van Den Haag en Breda werden
uitgenomen en veilig opgeborgen. De minister van Defensie keurde een regeling
goed, dat ongeveer 200 orgels, 30 carillons en 330 luidklokken niet door de
Nederlandse militaire overheid zouden worden gevorderd.
Begin januari 1940 waren voor ongeveer de helft van de 108 monumenten
opdrachten verstrekt voor uit te voeren beschermingsmaatregelen en daartoe kredieten
verleend tot een bedrag van ruim f 386.000.-. De strenge winter vertraagde echter
de uitvoering. De I.K. bestelde rechtstreeks bij de Kromhout Motorenfabriek in
Amsterdam 23 pompaggregaten (d.w.z. Kromhout-Hercules benzinemotoren
verbonden met een zelf-aanzuigende Stork-centrifugaalpomp), bestemd voor
verschillende kerken en andere gebouwen12.. Tot 15 februari werd nog eens voor ruim
f 6.000.- opdrachten verleend. Op 29 februari diende Kalf een nieuwe begroting in
voor de besteding van de f 2.000.000.-; hierbij creëerde hij een reserve van f 60.000.en verhoogde hij de posten voor de bomvrije bergplaatsen en voor de uitrusting van
het personeel ten koste van de beveiliging van de musea, terwijl de vier posten voor
de monumenten in totaal gelijk bleven maar werden herverdeeld ten gunste van de
brandbeveiliging van de 108 monumenten. In maart 1940 verscheen het Eerste
voorloopig verslag betreffende den stand der werkzaamheden van de
Kunstbescherming tegen oorlogsgevaren13.. Van de 40 uitgebreid te beveiligen
gebouwen waren er toen 2 gereed, 18 in uitvoering, 15 in verschillende fasen van
voorbereiding, over 4 was nog niet beslist, terwijl van ingrijpende
beschermingsmaatregelen voor de St.-Martinuskerk van Weert was afgezien wegens
zijn gevaarlijke ligging bij de Peellinie. Van de andere 68 gebouwen waren er 8
gereed, 19 in uitvoering, 26 in verschillende fasen van voorbereiding, over 12 was
nog niet beslist en van 3 was afgezien van beschermingsmaatregelen. Tussen 15
februari en 4 april werden opdrachten verleend voor ruim f 143.000.-.

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

Naast de bovengenoemde maatregelen werden ook initiatieven genomen tot het
opmeten van waardevolle monumenten en ensembles, om in geval van oorlogsschade
over de nodige gegevens voor restauratie te kunnen beschikken. Om werkeloze
architecten aan werk te helpen riep de Bond van Nederlandsche Architecten daartoe
in 1939 een commissie in het leven14.. In datzelfde jaar trad Kalf in overleg met prof.ir.
W. Schermerhorn van de Meetkundige Dienst van Rijkswaterstaat in Delft over de
toepassing van de fotogrammetrie hierbij. Een proefobject werd de Hooglandse kerk
in Leiden in verband met de op stapel staande geïllustreerde beschrijving15.; de
tekeningen kwamen in maart 1942 gereed en voldeden volkomen aan de
verwachtingen.
Al in oktober 1939 ontwikkelde Kalf plannen om tot een affiche te komen om
onder Nederlandse militairen belangstelling te wekken en eerbied te kweken voor
onze mooie oude gebouwen en andere kunstwerken waarmee zij te maken zouden
kunnen krijgen door legering of tewerkstelling. Vijf kunstenaars
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werden uitgenodigd, waarna aan een van hen, Eppo Doeve, werd gevraagd een van
zijn ontwerpen nader om te werken; de tekst erop moest luiden: Soldaten helpt!
Behoed de kunst voor roof en brand: Het is de schat van 't land. In februari was
Doeve gereed; Kalf trachtte tevergeefs de militaire autoriteiten te benaderen en
verzocht tenslotte op 7 mei generaal Winkelman schriftelijk het affiche te mogen
laten aanbrengen in kazernes en andere gebouwen waarin geregeld militairen
verblijven. Na de Duitse inval had het drukken en verspreiden van de affiches echter
geen zin meer.

De nood aan de man
Op 10 mei vielen de Duitse troepen Nederland binnen. De reeds verstrekte
kennisgevingen voor de beveiligde monumenten, ondertekend door de
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, werden door de eigenaren aangebracht.
Via de radio werd alle architecten die bij de kunstbescherming waren betrokken
opgedragen de beveiligingswerkzaamheden met kracht voort te zetten en de 41
gemeenten gemaand bewakingspersoneel aan te stellen.
Na de bezetting had de indeling van het land in verschillende gevarenklassen zijn
betekenis geheel verloren. De Duitse autoriteiten stonden Kalf toe de hoeveelheid
te beschermen klokkenmetaal te verhogen van 15 tot 25%; Van der Eist breidde toen
in de eerste plaats het aantal te beschermen carillons uit. Om vordering voor Duits
civiel of militair gebruik ervan te voorkomen deed Kalf in juli 1941 een poging de
bescherming te doen uitgaan van het Duitse bewind en die uit te breiden tot 194
monumenten, archieven en bibliotheken en de 261 verzamelingen vermeld in de
Museumgids. De Secretaris-Generaal richtte een dergelijk verzoek aan dr F. Plutzar,
hoofd van de Hauptabteilung Wissenschaft, Volksbildung und Kulturpflege van het
Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz dat onder Seyss-Inquart ressorteerde.
De Wehrmachtsbefehlhaber in den Niederlanden, generaal F.C. Christiansen liet op
26 september echter weten dat eigenmachtig kwartiermaken verboden was en dat
verdere maatregelen onnodig waren. Plutzar bleek wel bereid zijn medewerking te
verlenen om in bijzondere gevallen ten aanzien van waardevolle gebouwen vrijstelling
van inkwartiering te verkrijgen.
De St.-Martinuskerk van Weert, waarvan de toren op 14 november 1940 door een
storm van zijn spits was beroofd, werd in 1941 alsnog van een
brandbeveiligingsinstallatie met sprinklers voorzien.
In september 1941 was het krediet van september 1939 vrijwel uitgeput of al
toegewezen; in december kwam een extra krediet van f 300.000.- voor het dienstjaar
1941 beschikbaar. Voor 1943 werd f 100.000.- verleend en voor 1944 f 300.000.-;
daarnaast kwamen de jaarlijks terugkerende bedragen voor de organisatie zelf.
In oktober 1942 begon de bezetter met het vorderen van kerkklokken16.. De
vordering van orgelpijpen bleef gelukkig beperkt tot de voorraden van een aantal
orgelmakers.
Na de fotogrammetrische opmeting van de Hooglandse Kerk in Leiden viel als
volgende object de keus op de overblijfselen van de St.-Laurenskerk in Rotterdam
ten behoeve van het opmaken van een restauratieplan. Daarna kwamen een aantal
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objecten in de gevaarlijke kustgebieden aan de orde, die nog niet direct in tekening
behoefden te worden gebracht: de Grote kerk in Schiedam, de Nieuwe kerk en de
Jacobskerk in Den Haag, de Hervormde kerk in Beverwijk, de Waag in Alkmaar, de
St.-Bavo en de Nieuwe kerk in Haarlem, de gevels van een gedeelte van de Oude
Delft (tussen Schoolstraat en Bagijnhof) en de Markt in Delft, de stadhuizen van
Delft en Den Haag en de Oosterkerk in Hoorn. Copieën van de fotogrammetrische
opnamen en de inmetingen van de paspunten werden apart van de originelen veilig
opgeborgen17..
De gemeenten Haarlem en Amsterdam namen het opmeten van
gemeente-eigendommen ter hand en Enkhuizen, Leiden en Schiedam maakten
soortgelijke plannen. Vanwege het Departement van O.W. & K. werd in het voorjaar
van 1943 de Westerkerk in Amsterdam opgemeten. In juni 1943 maakte de N.O.B.
de opmeting van gevels en straatwanden opnieuw aanhangig. Voor de dagelijkse
leiding werd gedacht aan ir J. de Bruin, architect van de Rijksgebouwendienst en
architect J.M. van Hardeveld te Amsterdam onder oppertoezicht van de directeur
van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Kalf ondersteunde het project bij het
Departement, dat een voorlopig krediet van f 15.000.- verleende ter besteding door
de directeur van het Rijksbureau18..
In mei 1943 werd G.M. Sturm, gepensioneerd bouwkundige van de
Rijksgebouwendienst, als 2de Adjunct-Inspecteur aangesteld. Tot juli 1944
inspecteerde hij de getroffen beschermingsmaatregelen bij 63 van de 108 monumenten
en een aantal musea en rapporteerde daarover aan Kalf. Voor de Hooglandse Kerk
in Leiden waren de plannen in november 1943 nog in voorbereiding. In de Oldehove
in Leeuwarden werden geen voorzieningen getroffen, omdat de toren bij het Duitse
leger in gebruik was; ook aan de geheel ontruimde Waag in Leeuwarden was afgezien
van maatregelen. Voor de in 1940 grotendeels uitgebrande Abdij in Middelburg,
waarvan de Balanspoort en het voormalige vicarishuis in restauratie waren, bestelde
de Inspectie Kunstbescherming in oktober
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8 Middelburg, Kunstbeschermingsbrandweerploeg van de Abdij, op het Abdijplein gefotografeerd
door het hoofd, ir. H. de Lussanet de la Sablonière.

1943 een tweewielige motorbrandspuit, die begin maart 1944 eindelijk kon worden
afgeleverd. In 1944 werden nog brandblusinstallaties aangelegd in de torens van de
Nieuwe kerk en de Bakenesserkerk in Haarlem. De meeste gebrandschilderde ramen
van de Oude Kerk in Amsterdam werden eind 1943-begin 1944 gedemonteerd en
opgeborgen en de laatste twee zelfs nog in januari-februari 1945.
Voor de bediening van de brandblusinstallaties was permanente bewaking nodig.
Het verkrijgen van het benodigde personeel voor de kunstbeschermingsdiensten was
echter een probleem. In september 1940 riep Kalf de hulp in van de commandant
van de Opbouwdienst, die bereid was manschappen te leveren in gemeenten waar
een detachement aanwezig was; de kosten daarvan konden voorlopig door de Inspectie
Kunstbescherming gedragen worden. De Duitse autoriteiten trokken in oktober hun
aanvankelijk hiervoor verleende toestemming echter in. In februari 1941 kregen de
betreffende gemeentebesturen toestemming personeel in dienst te nemen en te
bezoldigen; de kosten hiervoor zouden door het Departement van Binnenlandse
Zaken vergoed worden. De kunstbeschermingsdiensten (afb. 8) ressorteerden onder
de Luchtbescherming, maar in maart 1944 werden de manschappen bij de brandweer
gevoegd en onder de Brandweercommandanten geplaatst. De tweehoofdige leiding
gaf uiteraard aanleiding tot problemen, die werden versterkt doordat er soms naast
bezoldigde manschappen ook vrijwilligers werkzaam waren. Soms was er alleen 's
avonds en 's nachts bewaking, of alleen bij luchtalarm. De Duitse autoriteiten
verzochten de Inspecteur Kunstbescherming twee keer om een opgave van de leden
van de plaatselijke kunstbeschermingsdiensten; beide keren heeft Kalf de boot
afgehouden.
Toen men in het voorjaar van 1944 rekening ging houden met de evacuatie van
gehele steden, kwam men tot het inzicht, dat in zo'n geval de
kunstbeschermingsploegen op hun standplaatsen zouden moeten blijven. Bij de
evacuatie van Zaltbommel 6 september 1944 werd die ploeg echter eveneens
gedwongen de stad te verlaten. Door de bemoeiingen van Plutzar kon hij tenslotte
terugkeren. Na de evacuatie van Rhenen op 22 oktober mocht echter geen enkele
burger in de stad blijven. Ook door de Arbeitseinsatz werden soms manschappen en
zelfs hoofden dagenlang aan hun taak onttrokken. In Vianen werd op 11 juli 1944
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op last van de Befehlshaber der Ordnungspolizei de Luchtbeschermingsdienst
ingekrompen tot zes man en de Kunstbeschermingsdienst opgeheven - wat haaks
stond op de invoeging van de kunstbeschermingsdienst bij de brandweer vier maanden
tevoren - en het vrijkomende personeel bestemd voor de arbeidsinzet.
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In het bevrijde zuidelijke gedeelte van het land werd dr W.J.A. Visser, tot 1942
directeur van het Van Abbe Museum in Eindhoven, op 6 november 1944 door de
Chef Militair Gezag aangesteld als adviseur voor de Nederlandse monumenten en
kunstschatten; op 6 januari 1945 werd hij door de Minister van O.K.& W. benoemd
tot waarnemend Inspecteur van de Kunstbescherming in het bevrijde deel van het
land.
Ook de geallieerden hadden een S.H.A.E.F. official list of protected monuments
(van Engelse origine) en een lijst van Cultural institutions, opgesteld door de
American Commission for the protection en salvage of artistic and historic monuments
in war aereas, gedateerd 13 mei 194419.. Eerstgenoemde lijst omvatte ca 220
monumenten, ca 70 (andere) musea, archieven en bibliotheken, 1 ensemble en 4
andere objecten; op 7 maart 1945 werd de lijst aangevuld met nog 21 monumenten,
1 ensemble en 1 museum. Laatstgenoemde lijst was nog uitgebreider en omvatte ook
moderne architectuur, musea, archieven en bibliotheken, met de vermelding van
functionarissen; ook deze lijst werd naderhand nog aangevuld. De erin genoemde
monumenten waren in principe gevrijwaard voor gebruik door gealliëerde militaire
instanties. Tenslotte was er nog een door de Nederlandse autoriteiten opgestelde lijst
van ruim 150 kastelen, die blijkens een order van S.H.A.E.F. van 20 februari 1945
slechts onder voorwaarden voor militaire doeleinden mochten worden gebruikt. Geen
van deze lijsten gaat terug op de 108-lijst van Kalf.

Het nuttig effect van de getroffen maatregelen
Toen de Duitsers Nederland overvielen waren de beschermende maatregelen nog
maar ten dele getroffen. Bij het bombardement van Rotterdam op 14 mei ging de
St.-Laurenskerk in vlammen op, op de dag dat begonnen zou worden met de
werkzaamheden voor het ommantelen van drie grafmonumenten en andere belangrijke
interieuronderdelen. Het carillon bleef echter behouden dank zij de betonnen vloer
in de toren20.. De Delftse Poort die juist op een nieuwe locatie in herbouw was, werd
zwaar beschadigd21. en het voormalige Schielandshuis licht. De Cunerakerk in Rhenen
liep vrij geringe schade op.
Bij het bombardement op Middelburg op 17 mei ontstond brand, die door een
stevige noordenwind werd aangewakkerd. Het blussingswerk werd belemmerd door
de verlaagde waterleidingdruk en de lage waterstand van het open water22., terwijl
de op het Abdijplein geslagen bronnen nog niet konden worden benut. De
verwoestingen waren enorm; daarbij brandden het stadhuis, de Nieuwe kerk en de
Koorkerk geheel uit. Ook de Abdijgebouwen werden grotendeels in de as gelegd;
de brandweer wist er enkele te redden23.. Met de beschermingswerkzaamheden aan
het stadhuis was men net begonnen; de zolders, waaruit de archieven waren verwijderd
en overgebracht naar een afgeschoten deel van de Vleeshal, waren inderhaast afgedekt
met onbrandbare materialen, maar die waren tegen de vuurzee niet bestand. De
bouwkundige werkzaamheden aan de Koorkerk waren vrijwel voltooid en de aanleg
van een sprinklerinstallatie was juist gegund. Het grafmonument van Johan en Cornelis
Evertsen in de Nieuwe kerk werd van het puin ontdaan en alsnog van een
beschermende ommanteling voorzien.
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Op 16 april 1943 viel bij een luchtbombardement een fosforbom op het dak van
de oude St.-Bavokerk in Haarlem. De dienstdoende wachter, gewaarschuwd door
voorbijgaande Duitse soldaten, bluste de bom met zand en, nadat de pompinstallatie
in werking was gesteld, werd de fosfor voortdurend nat gehouden tot de volgende
dag de fosforresten konden worden verwijderd.
Bij het beruchte bombardement van Nijmegen op 22 februari 1944 werd de toren
van de St.-Stevenskerk getroffen waarbij ook het westelijke gedeelte van de kerk
zwaar werd beschadigd; de kunstbeschermingsploeg hielp bij het redden van
slachtoffers uit getroffen panden aan de Grote Markt, bluste een beginnende brand
in het puin van de kerk en wist de ontstane branden aan de zuidwestzijde van de kerk
samen met de gemeentelijke brandweer beperkt te houden. De gemeentelijke
brandweer voorkwam dat het stadhuis een prooi der vlammen werd.
Bij de oorlogshandelingen in 1944 en 1945 konden bewakingsploegen uiteraard
niet altijd op hun post blijven. De strijd in Arnhem om de Rijnbrug (17-20 september)
speelde zich dicht bij de Grote kerk af. Toren en kerk, begeerd als waarnemingspost,
kwamen onder artillerievuur te liggen. Twee keer konden de mannen van de
kunstbeschermingsdienst, die witte vlaggen gebruikten, een begin van brand in het
kerkdak blussen. De Duitsers richtten in het zuidportaal een mitrailleurpost in en
wezen een verzoek van de brandweercommandant om de sprinklerinstallatie in
werking te mogen stellen af. Toen, op de avond van de derde dag, werd de strijd te
hevig en moest de ploeg zich terugtrekken terwijl de torenspits al in brand stond; de
kerk brandde geheel uit24.. De ommanteling van het graf van Karel van Gelder (afb.
9) bewees wel zijn nut, zo niet tegen vallende stenen (want het gewelf erboven bleef
intact), dan toch tegen roof.
Nijmegen werd in september opnieuw getroffen, en ook nu was de
Kunstbeschermingsdienst actief bij het blussingswerk betrokken. Het stadhuis, dat
in februari gespaard was gebleven, ging op 20/21 september
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9 Arnhem, Grote of St.-Eusebiuskerk. Het grafmonument van Karel van Gelder, in 1940 beschermd
en van een betonbekleding voorzien. Anefo-foto 1945, archief RDMZ.

in vlammen op; de getroffen brandbeveiligingsmaatregelen voor de schepenbanken
konden het vuur niet keren.
Bij de beschieting van Venlo ontstond op 5 november brand in de stad, die door
een stormachtige wind werd aangewakkerd; een geweldige vonkenregen vloog over
de stad. De spits van de toren van de St.- Martinuskerk, die door de Duitsers als
observatiepost werd gebruikt, raakte in brand en vervolgens ook het kerkdak. De
sleutel van de kerk - die wel van stijgleidingen en brandkranen in de kappen, maar
niet van een sprinklerinstallatie was voorzien - was onvindbaar, zodat de toch al
overbelaste brandweer de brand niet kon aanpakken en de kerk uitbrandde25.. Ook
de ploeg van de Kunstbeschermingsdienst, die slechts uit vier man bestond en al
dagen in de weer was geweest, stond machteloos. De inventaris liep zware schade
op door neerstortend puin. Het Romerhuis werd zwaar beschadigd, het achterhuis
door een voltreffer geheel verwoest.
Bij het bombardement op Leiden van 11 december, gericht op het vervoer van
V-2's, werden ook het Museum voor Volkenkunde en het Natuurwetenschappelijk
Museum getroffen. De bekistingen, volgens Janzen's ontwerp aangebracht voor de
keldervensters bleken aan hun doel te beantwoorden.
Deventer werd gebombardeerd op 6 februari, waarbij delen van de Polstraat en de
Rijkmanstraat werden verwoest. Een bom explodeerde op enkele meters afstand van
de noordwestelijke zijgevel van de Waag en richtte veel schade aan (afb. 10). Het
bordes bleef echter gespaard dankzij de aangebrachte ommanteling, een dubbele
schutting met ca 80 cm zandvulling; de buitenste schutting werd door bomscherven
doorzeefd. De kap werd door een granaat getroffen, maar de in 1940 aangebrachte
naadloze brandvloer beschermde het interieur tegen ernstige lekkage.
De stad Groningen, waarom van vrijdagavond 13 tot en met maandag 16 april
1945 werd gestreden, liep zware schade op. De Duiters staken op 14 april twee
huizenblokken bij het Goudkantoor in brand. Leden van de Kunstbeschermingsdienst
hielpen met het in veiligheid brengen van de inventaris. Beide huizenblokken gingen
verloren, maar de brandweer wist het Goudkantoor te redden. De Duitsers hadden
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een zend- en ontvangststation gevestigd bovenin de bovenste vierkante geleding van
de Martinitoren, die sedert 1936 in restauratie was en in de (houten) steigers stond.
Om de apparatuur onklaar te maken lag 12 kg springstof gereed; ook was er een
motor voor de opwekking van electriciteit en een vat met 2001 benzine. De
hoofdopzichter wist de Duitsers te bewe-
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gen het benzinevat omlaag te takelen (op 13 april) en de springstof niet te gebruiken.
Op zondagmiddag namen de Duitsers het kostersgezin en de enige op dat moment
aanwezige wachter van de Kunstbeschermingsdienst gevangen op verdenking van
terrorisme; gelukkig bleef hun leven gespaard. De Duitsers bezetten de kerk en bleven
op de oprukkende Canadezen vuren vanaf de toren en op de grond.
Omstreeks middernacht ging de Hoofdwacht (Dinghuis) aan de voet van de toren
in vlammen op; een ploeg van de Asser brandweer, die de Groningse brandweer was
komen versterken, wist te voorkomen dat de steiger vlam vatte. Dat zij daarbij hun
leven riskeerden, hoeft geen betoog. De toren bleef behouden, maar liep wel schade
op door beschieting door de Canadezen. De huizenblokken aan de west- en zuidzijde
van de toren werden in de as gelegd26.. Talrijke andere beschermde monumenten
liepen eveneens schade op bij bombardementen of beschietingen, zoals de Cunerakerk
en -toren in Rhenen. In Zutphen bliezen de Duitsers vlak voor hun aftocht de traptoren
van de Walburgtoren op.

De afloop
Kort na de oorlog uitgesproken verwijten, dat minder kunstwerken verloren zouden
zijn gegaan of minder gevaren zouden hebben opgelopen als zijn rapport eerder was
verschenen, griefden Kalf. Wanneer het rapport zelfs maar een jaar eerder was
verschenen zou het zijns inziens ad acta zijn gelegd; juist omdat het op het ‘moment
psychologique’ verscheen had het zijn uitwerking niet gemist.
Nog in mei 1945 werd het personeel van de plaatselijke Kunstbeschermingsdiensten
ontslagen, buiten medeweten van Kalf. De Minister van O.K.& W. besloot per 1 juli
de tot dan toe in het zuiden des lands werkzame tijdelijke Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg op te heffen, de waarnemende Inspecteur Kunstbescherming dr
W.J.A. Visser te benoemen tot Inspecteur Kunstbescherming, de titels van dr J. Kalf
en J.W. Janzen te wijzigen in Rijksinspecteur en Adjunct-Rijksinspecteur voor de
Kunstbescherming en dr E.H. ter Kuile, conservator bij het RbMz te detacheren bij
de Inspectie Kunstbescherming.
Het was uiteraard de bedoeling, dat de Inspectie Kunstbescherming zijn
werkzaamheden binnen afzienbare tijd zou afronden. De in veiligheid gebrachte
gebrandschilderde ramen werden herplaatst en de ommantelingen van in- en
exterieuronderdelen werden afgebroken. De ommantelingen van de grafmonumenten
in de Grote kerken van Arnhem en Nijmegen en de Nieuwe kerk in Middelburg
bleven voorlopig nog gehandhaafd in verband met de restauratiewerkzaamheden. In
Zutphen bleken het doopvont en de ijzeren kaarsenkroon oxydatieschade te hebben
opgelopen ten gevolge van de inmetseling. De opgeslagen en in Duitsland
teruggevonden klokken werden zo nodig hersteld en herplaatst en de bij de
verwijdering toegebrachte schade aan de torens hersteld. Het aantal getroffen
monumenten waaraan noodvoorzieningen nodig waren, bleek groter dan aanvankelijk
werd gedacht.
Uiteraard bleven de in verschillende monumenten aangebrachte
brandblusinstallaties gehandhaafd. De Minister van Binnenlandse Zaken liet de
desbetreffende burgemeesters weten het wenselijk te vinden, dat het onderhoud van
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en toezicht op deze installaties (die Rijkseigendom waren) zou overgaan naar de de
plaatselijke brandweer. De kosten daarvan zouden ten laste van de Inspectie
Kunstbescherming komen. De burgemeesters werd om hun instemming gevraagd
en om een opgave van de kosten van het eventueel weer in gereedheid brengen en
van de jaarlijkse kosten voor het regelmatig beproeven en en bedrijfsklaar houden
van de installaties.
Op 1 oktober 1946 werd de Inspectie Kunstbescherming opgeheven en dr J. Kalf
eervol ontslag verleend. De directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg
werd belast met de afwikkeling van de nog lopende zaken. Kalf had aanvankelijk
het voornemen een uitgebreide eindrapportage te schrijven maar kwam daarvan terug.
Ook de nieuwe Rijkscommissie voor de bescherming van monumenten tegen
oorlogsgevaar vond een uitvoerig verslag niet gewenst, omdat het een eventuele
volgende bezetter wel erg gemakkelijk zou maken personen en kunstschatten te
traceren. Wel werd een kort overzicht van de werkzaamheden van de Inspectie
Kunstbescherming gewenst geacht. Aanvankelijk werd dit aan de directeur van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg gevraagd, maar in februari 1947 door de
minister aan Kalf zelf. Deze antwoordde, dat van de werkzaamheden ten aanzien
van de monumenten reeds een overzicht was gegeven in zijn eerste voorlopige verslag
van maart 1940 en dat over de roerende kunstwerken reeds voldoende was geschreven
door Baard en Van der Heide27.. Liever had hij verworven kennis dienstbaar gemaakt
als adviseur van de zojuist genoemde nieuwe Rijkscommissie; het had hem gegriefd,
dat hij daarvoor was gepasseerd. Kalf was inmiddels 73 jaar oud en had een geweldige
staat van dienst; het overgeven van de fakkel viel hem, zoals zovelen, kennelijk
zwaar.
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10 Bomschade aan de voet van de hoektoren van de Waag in Deventer, 1945. Links is nog juist een
gedeelte te zien van de belcisting rondom het bordes. Foto A. Hakeboom, Deventer.
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Noten
Behalve aan de vermelde litteratuur zijn de gegevens voor dit artikel ontleend aan
het archief van de Inspectie Kunstbescherming, het archief-Kalf en de Vertrouwelijke
Mededelingen van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, die alle bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg berusten. Talrijke nuttige verwijzingen dank
ik aan drs H.M.A.P. van Laanen.
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Bijlage
Speciaal beschermde monumenten
(de gecursiveerde uitgebreid beveiligd door de aanleg van blusinrichtingen; de van
een sterretje voorziene komen ook voor op de huidige ‘Top 100’ lijst)
Alkmaar

Grote of St.-Laurenskerk

Amersfoort

Koppelpoort
O.L. Vrouwetoren

Amsterdam

Muiderpoort
Koninklijk Paleis*
Nieuwe Kerk
Westerkerk
Nieuwe Lutherse Kerk
R.K. Vondelkerk
Portugese Synagoge*
Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29*

Apeldoorn

Paleis Het Loo*

Arnhem

Grote of St.-Eusebiuskerk

Bergen op Zoom

Gevangenpoort
Raadhuis

Breda

Grote Kerk*

Brielle

Grote Kerk

Culemborg

Raadhuis

Delft

Nieuwe Kerk*
kern van het Prinsenhof*
Gemeenlandshuis van
Delfland, Oude Delft 167

Deventer

Waag
Grote of St.-Lebuïnuskerk*
huis ‘In de drie Haringen’,
Brink 55

Dordrecht

Groothoofdspoort
Grote of O.L. Vrouwekerk*

Gouda

Raadhuis
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Waag
St.-Janskerk*
's-Gravenhage

Binnenhof*
Raadhuis
Nieuwe Kerk*
kern Huis ten Bosch*
Paleis Noordeinde
Mauritshuis*
Koninklijke Bibliotheek,
Lange Voorhout 36

Groningen

voorm. Goudkantoor
Martinikerk
Noorderkerk

Haarlem

Amsterdamse Poort
Raadhuis
Vleeshal
Grote of St.-Bavokerk*
toren Bakenesserkerk
Nieuwe Kerk
R.K. St.-Bavokerk

Harderwijk

Grote Kerk

Hattem

Grote Kerk

's-Hertogenbosch

Raadhuis
St.-Janskathedraal*

Kerkrade

voorm. Abdijkerk Rolduc*

Leeuwarden

Kanselarij
Waag
Toren Oldehove

Leiden

Zijlpoort
Gravensteen
St.-Pieterskerk
Hooglandse Kerk
Marekerk
Groot-Auditorium Academie

Maastricht

Dinghuis
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Raadhuis*
O.L. Vrouwekerk*
St.-Servaaskerk*
St.-Janskerk
Middelburg

Raadhuis met Vleeshal
Abdijgebouwen
Koorkerk
Oostkerk*

Naarden

Raadhuis
Grote Kerk

Nijmegen

Raadhuis
Waag
Grote of St.-Stevenskerk
Kapel op het Valkhof
Latijnse School

Oldenzaal

St.-Plechelmuskerk

Rhenen

St.-Cunerakerk

Roermond

Munsterkerk*

Rotterdam

Delftse Poort
voorm. Gemeenlandshuis
van Schieland
Grote of St.-Laurenskerk

Utrecht

Domkerk*
Domtoren*
Pieterskerk*
Klaaskerk

Veere

Raadhuis*
Grote Kerk
de Schotse huizen:
‘het Lammetje’, Kade 25 en
‘de Struys’, Kade 27

Venlo

St.-Martinuskerk
R.K. Burgerlijke Godshuizen,
Grote Kerkstraat 31
huis Schreurs,
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Grote Kerkstraat 19-21
Romerhuis, Jodenstraat 30-32
(thans Kwartelenmarkt 1/Wijngaardstraat
2)
Vianen

Grote Kerk

Weert

St.-Martinuskerk

Weesp

Raadhuis*
Grote Kerk

Willemstad

Raadhuis
Hervormde Kerk

Woerden

voorm. Raadhuis

Zaltbommel

Grote of St.-Maartenskerk
huis Maarten van Rossum

Zutphen

St.- Walburgskerk*
Broederenkerk

Zwolle

Sassenpoort*
Grote Kerk

Eindnoten:
1. Voor de wederwaardigheden van de museumcollecties wordt verwezen naar H.P. Baard, Kunst
in schuilkelders; de Odyssee der nationale kunstschatten gedurende de oorlogsjaren 1939-1945,
's-Gravenhage 1946 en naar de bijdrage van Miranda Maring in dit Jaarboek.
2. P. Clemen e.a., Kunstschutz im Kriege, Leipzig 1919 en bespreking van dit boek door J.C.
Overvoorde in Bulletin N.O.B. 1919, p. 207-213. Zie ook J.C. Overvoorde in Bulletin N.O.B.
1920, p. 165-166.
3. Gepubliceerd in Bulletin N.O.B. 1919, p. 9-14.
4. Bulletin N.O.B. 1919, p. 181-184, 1920, p. 154-155, 167-169.
5. Namelijk resp. de Griffie van het Internationaal Gerechtshof, het Institut International de
Coöpération Intellectuelle en de Pan-American Union.
6. Staatsblad no 386, Koninklijk Besluit van 22 september 1936.
7. Op Kalf's verzoek had de Nederlandse Klokken- en Orgelraad al op 3 juni 1937 een lijst
aangeboden van orgels die ‘uit het oogpunt van monumentaliteit en stijlvolheid onvervangbaar’
werden geacht, waarna de orgelsectie van de NKO voortging met een completering van die
lijst. De NKO was op 12 januari 1917 opgericht als subcommissie van de Nederlandse
Oudheidkundige Bond. Bij Koninklijk Besluit van 9 november 1917 werd de raad een
zelfstandige vereniging die de overheid, en in later stadium ook de Vereniging van Kerkvoogdijen
van de Nederlandse Hervormde Kerk van advies diende op het terrein van de klokken en orgels.
Na de oorlog werd voor de orgels een Rijkscommissie van Advies voor Kerkorgels ingesteld
bij beschikking van de minister van O.K.& W. van 29 september 1946 (vr. meded. O. Wiersma,
die de gegevens grotendeels ontleende aan het dossier ‘Bescherming Orgels 1937-1945’ van
de Inspectie Kunstbescherming in het archief van de RDMZ).
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8. Vanaf 1942 werd Kalf wèl bezoldigd voor zijn werkzaamheden in deze functie.
9. Staatsblad no 388, Koninklijk Besluit van 2 oktober 1939.
10. Cultuurbescherming in buitengewone omstandigheden, uitgave ministerie van W.V.C., september
1991, p. 15.
11. S.B. Modderman, ‘De bescherming van onze monumenten tegen luchtgevaar’, De Gids (mei)
1940, p. 188-206, m.n. 200.
12. Een dergelijk pompaggregaat staat nog steeds in de pompkelder van de Domtoren te Utrecht
(vr. meded. A. van der Linden, RDMZ).
13. In: Mededeelingen van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 7e jrg.
no.1 1940.
14. Bouwkundig Weekblad 1940, p. 238, 277-278, 391-395.
15. E.H. ter Kuile, Leiden en Westelijk Rijnland = De Nederlandse monumenten van geschiedenis
en kunst, 's-Gravenhage 1944.
16. Zie hiervoor: J.I. Lambert-Avis, Wie met klokken schiet, wint de oorlog niet. De klokkenvordering
tijdens de Tweede Wereldoorlog, Asten 1992, en dez., ‘De klokkenvordering tijdens de Tweede
Wereldoorlog’, De Hoeksteen, tijdschrift voor vaderlandse kerkgeschiedenis 1992, p. 83-96.
17. B. Scherpbier, ‘Toepassing van Stereofotogrammetrie bij het in teekening brengen van gebouwen
door den meetkundigen Dienst van den Rijkswaterstaat’, De Ingenieur 1946, p. B.119-122.
18. E.O.M, van Nispen tot Sevenaer, ‘Inventarisatie van Nederland's stedeschoon’ Bulletin K.N.O.B.
1949, p. 7-12. In het archief van de RDMZ bevinden zich dergelijke opmetingstekeningen van
Alkmaar, Breda, Dokkum, Edam, Elburg, Enkhuizen, 's-Gravenhage, Heusden, Hoorn,
Medemblik, Naarden, Oirschot, Oudewater, Thorn, Vianen, Woudrichem, Zaandam en Zutphen.
19. Deze lijst was een onderdeel van het Civil Affairs Handbook, The Netherlands, section 17:
Cultural institutions.
20. Lambert-Avis, Wie met klokken schiet... (noot 16), p. 35. Deze vloer was echter niet door de
Inspectie Kunstbescherming aangebracht, maar in het kader van de in 1936 begonnen, niet door
het Rijk gesubsidiëerde torenrestauratie.
21. J. Verheul Dzn, ‘De verdwenen Delftsche Poort te Rotterdam’, Historia 1948, p. 95-96.
22. K. Bosma (red.), Architectuur en stedebouw in oorlogstijd; de wederopbouw van Middelburg
1940-1948, Rotterdam 1988, p. 11.
23. H. de Lussanet de la Sablonière, Restauratie aan het Abdijcomplex te Middelburg 1940-1971,
's-Gravenhage 1980, p. 15. Of het juist is, wat het hoofd van de Rijksgebouwendienst op 1-5-1942
aan de secretaris van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg schreef: Evenals het
Rijksarchief is, dankzij een tijdig brandvrij maken van den zoldervloer, het voormalige
notarishuis (...) geheel gespaard gebleven, kan worden betwijfeld.
24. Zie ook: H.P.R. Rosenberg in De Grote Kerk van Arnhem, bouw verwoesting herbouw, Arnhem
1964, p. 28.
25. Zie ook: De geschiedenis van de Venlose Brandweer, Venlo 1992, p. 58, 63.
26. J.A. Wolf, Gehavende stad, Groningen 1946, p. 49-51, 72-74; W.K.J.J. van Ommen Kloeke,
De Bevrijding van Groningen, Assen 1947, p. 49, 104, 106, 139-140, 154-155, 158.
27. Baard, zie noot 1; G.D. van der Heide, Onder de Handen der Roovers vandaan, Arnhem 1946;
zie ook G.[D.] van der Heide, ‘Kunstbescherming in strijd’, Gelders Erfgoed 1994-5, p. 9-13.

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

66

Max Polano en Marieke Kuipers
Monumenten in nood: het ontstaan van de monumentenwetgeving in
1940-1950
Bescherming van monumenten door wetgeving lijkt tegenwoordig heel
gewoon. De overheidsbemoeienis met monumentenzorg is immers al meer
dan een eeuw oud. Wie echter de geschiedenis van de
monumentenwetgeving nagaat, zal ontdekken dat - wrang genoeg - de
oorlogsschade van de Tweede Wereldoorlog de definitieve aanzet heeft
gegeven voor een wettelijk geregelde monumentenzorg. Voorgaande
wetsinitiatieven waren afgeketst op de weerstand tegen de beperking van
het eigendomsrecht.
Door de oorlogsverwoestingen was evenwel het besef gegroeid dat het
beheer van het culturele erfgoed een centrale regie vereiste en dat hiervoor
een wettelijke monumentenbescherming nodig was. Dit artikel gaat in op
het ontstaan van de eerste centrale beschermingsbesluiten, van de
noodmaatregelen in mei 1940 tot de Tijdelijke Monumentenwet van 1950.

Wetloze monumentenzorg
Sinds de oprichting van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen bij het Departement
van Binnenlandse Zaken in 1875 en de instelling van een Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, was de zorg voor monumenten een algemeen erkende overheidstaak
geworden.1. Op rijksniveau bleef een wettelijke beschermingsregeling echter nog
lang uit. Weliswaar hadden particuliere organisaties en de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg diverse wetsvoorstellen openbaar gemaakt, de tijd was er tot 1940
nog niet rijp voor.2. De opeenvolgende regeringen schrokken telkenmale terug voor
het ingrijpen in particuliere belangen op wettelijke grondslag. Hoezeer de
overheidsbemoeienis na 1900 ook toenam op het gebied van de volkshuisvesting en
de stedebouw (dankzij de Woningwet van 1901), een wettelijke bescherming van
het culturele erfgoed kwam niet van de grond. Noch het wetsvoorstel van de
Nederlandsche Oudheidkundige Bond (opgericht in 1899) uit 1908, noch het advies
van de Rijkscommissie uit 1924 leidden tot de aanvaarding van een monumentenwet
en telkens vormde de eventuele schadeloosstelling van monumenten-eigenaren het
struikelblok.3.
Daarentegen hadden sommige provinciale en gemeentebesturen vanaf 1920 op
eigen gezag monumentenverordeningen afgekondigd, die althans op provinciaal of
locaal niveau aan bepaalde historische gebouwen in particulier bezit een beschermde
status gaven.4. Bescherming van onroerende monumenten was tot omstreeks 1950
voornamelijk gebaseerd op vrijwillige medewerking van eigenaren en het verlenen
van rijkssubsidie voor restauraties. Ook kon het schorsings- en vernietigingsrecht
door de Kroon worden toegepast bij besluiten aangaande monumenten die in eigendom
waren van een gemeente of provincie.5. Door dit niet-wettelijke stelsel kende
Nederland in vergelijking met andere landen een bijzonder vrij regime voor het
behoud van historische gebouwen. De Voorloopige Lijst der Nederlandsche
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Monumenten van Geschiedenis en Kunst, die sinds 1903 door de Rijkcommissie voor
de Monumentenzorg werd opgesteld, was indertijd niet meer dan een globale
inventarisatie van nog aanwezige historische gebouwen en hun inventaris en was
niet bedoeld als een classificatie van wettelijk te beschermen monumenten.
Deze voorlopige monumentenlijsten werden gebruikt als grondslag voor het
verstrekken van rijkssubsidies voor restauraties. Hieraan waren strenge voorwaar-
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den verbonden voor de uitvoering van het restauratiewerk. De eigenaar die een
subsidie ontving, diende uitdrukkelijk de gestelde voorwaarden te aanvaarden en
werd bovendien verplicht tot behoorlijk onderhoud. Voorts mocht het monument na
restauratie niet zonder toestemming worden overgedragen en aan de nieuwe eigenaren
moesten dezelfde voorwaarden worden opgelegd. Ook werd bepaald dat aan het
gerestaureerde monument niets mocht worden gewijzigd zonder toestemming van
de regering en dat geen voorwerpen en versieringen mochten worden aangebracht
nadat het ontwerp was goedgekeurd door het Departement, na advies bij de
Rijkscommissie te hebben ingewonnen.6. Op deze pragmatische wijze werd - per
incident - getracht om historische gebouwen in stand te houden en ervoor te zorgen
dat het gerestaureerde monument een harmonisch geheel bleef. Pas door de
verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog kwam er verandering in de voordien
overheersende overwegingen om niet tot wetgeving op rijksniveau over te gaan.7.

Noodmaatregelen na oorlogsschade
Op 10 mei 1940 vielen Duitse troepen met geweld Nederland binnen. In de
daaropvolgende meidagen vertrok de koninklijke familie met de regering naar
Engeland. Op 13 mei werd het feitelijk bestuur van Nederland in handen gegeven
van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, generaal H.G. Winkelman (afb.
1). De leiding van de Departementen werd aan de Secretarissen-Generaal
overgedragen, die hiertoe verantwoording verschuldigd waren aan generaal
Winkelman.8.
Nadat op 15 mei 1940 het Nederlandse leger had gecapituleerd, wilde de bezetter
het gewone leven zoveel mogelijk op oude voet laten doorgaan. Het militair en
burgerlijk bestuur bleef daarom vooralsnog in Nederlandse handen.9. Aan deze situatie
kwam pas een einde toen op 29 mei 1940 de soevereine rechten werden overgedragen
aan de Duitse Wehrmachtbefehlshaber generaal F.C. Christiansen en voorts de
uitvoerende macht van het civiele bestuur kwam te berusten bij dr. A. Seyss-Inquart,
als Rijkscommissaris voor de bezette gebieden.10. Door deze machtsovername hield
de taak van de Nederlandse generaal ten aanzien van het burgerlijke bestuur op. Maar
juist in de voorgaande veertien oorlogsdagen had Winkelman enkele belangrijke
besluiten uitgevaardigd om orde te brengen in de bestuurlijke en maatschappelijke
chaos.11.
En passant brachten zijn orders de eerste wettelijke regeling op het gebied van de
monumentenbescherming met zich mee. Het herstel van de immense oorlogsschade,
waarbij ook talloze historische gebouwen
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1 Portret van generaal H.G. Winkelman, direct na de capitulatie als cover van een nummer van de
Geïllustreerde Pers, 24 mei 1940, jrg. 16, nr. 10.

verloren waren gegaan, vroeg om een krachtige aanpak. De schade was ontstaan
door het geweld van de oprukkende Duitsers en van het zich kloek verdedigende
Nederlandse leger. Zo moesten in de omgeving van de Grebbelinie de kerktorens
van Rhenen, Wageningen en Opheusden het ontgelden. In de omgeving van
Amersfoort werd een groot aantal boerderijen vernietigd en de dorpskerk van
Hoogland beschadigd. In het zuidwesten waren de binnensteden van Middelburg en
Rotterdam zwaar geteisterd door de Duitse bombardementen.12.
Als eerste maatregel voor het herstel van de oorlogsschade nam Winkelman op
21 mei 1940 een Besluit betreffende de Wederopbouw (afb. 2).13. De formulering
van dit besluit (voortaan aangeduid als Besluit Wederopbouw I) was vooral het werk
van de Secretaris-Generaal van het Departement van Waterstaat, mr. D.G.W. Spitzen.14.
Het Besluit Wederopbouw I vormde de opmaat voor een centraal geleid herstel.
Hiertoe werd dr.ir. J.A. Ringers benoemd als ‘Regeeringscommissaris voor den
Wederopbouw’ (later omgedoopt tot ‘Algemeen Gemachtigde voor den
Wederopbouw’, om begripsverwarring met de Duitse Reichskommissar Seyss-Inquart
te voorkomen).15.
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2 Het Besluit Wederopbouw I van generaal H.G. Winkelman zoals gepubliceerd in het Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(No. O.550.)
BESLUIT van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 21 Mei
1940, betreffende den wederopbouw I
De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht;
Op de voordracht van den Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van
het Departement van Waterstaat;
Gehoord den Regeeringscommissaris, belast met het herstel van het
verkeerswezen, de drooglegging van onderwaterzettingen, den
wederopbouw van steden, dorpen en gebouwen en al hetgeen daarmede
samenhangt;
Besluit als volgt:
1. De leiding van alle werkzaamheden, verband houdende met den
wederopbouw, zoowel door openbare lichamen als door particulieren,
berust bij den Regeeringscommissaris, belast met het herstel van het
verkeerswezen, de drooglegging van onderwaterzettingen, den
wederopbouw van steden, dorpen en gebouwen en al hetgeen daarmede
samenhangt.
De Regeeringscommissaris voornoemd draagt den titel van:
Regeeringscommissaris voor den wederopbouw.
2. Alle Overheidsdiensten, welke uitsluitend of mede bemoeiing hebben
met aangelegenheden, welke voor den wederopbouw van belang zijn,
verleenen, in het belang van een spoedigen wederopbouw, medewerking
aan den Regeeringscommissaris en onthouden zich te dezen van daden en
beslissingen, waarvan niet te voren is vastgesteld, dat zij overeenstemmen
met de plannen van dien Regeeringscommissaris.
1-2-3-130 550
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Zij stellen desgevraagd alle gegevens beschikbaar en verleenen ook
overigens alle medewerking.
3. Werkzaamheden tot herstel van geleden oorlogssohade, uitgezonderd
kleine herstellingen aan werken en gebouwen, die overigens geen
belangrijke schade hebben geleden, mogen noch door openbare lichamen,
noch door particulieren worden verricht zonder goedkeuring van of
vanwege den Begeeringscommissaris.
4. 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.
5. Afkomend materiaal van ernstig beschadigde werken en gebouwen blijft
ter plaatse beschikbaar, in afwachting van nadere aanwijzingen door of
vanwege den Regeeringscommissaris.
6. Met uitzondering van grondwerken mogen werken op het gebied van
den waterbouw, spoorbouw, wegenbouw, burgerlijken bouw en
utiliteitsbouw van Maandag 17 Juni 1940 af niet worden ondernomen of
voortgezet zonder goedkeuring van of vanwege den
Regeeringscommissaris.
Voor in uitvoering zijnde werken moet deze goedkeuring vóór 1 Juni 1940
schriftelijk worden aangevraagd.
De aanvraag moet uitsluitend de volgende gegevens bevatten:
1. naam en adres van dengene, die het werk heeft opgedragen of wenscht
op te dragen;
2. korte omschrijving van het werk, met vermelding van plaats en doel;
3. bedrag, waarvoor het werk is opgedragen of waarop het werk is geraamd;
4. voor in uitvoering zijnde werken het aantal manweken, dat nog voor de
voltooiing noodig is, of, zoo deze opgave bezwaar oplevert, het geschat
gedeelte, dat nog onvoltooid is.
Het verzoek moet in tweevoud worden ingediend aan het adres:
Regeeringscommissariaat Wederopbouw - Afdeeling Voortzetting Werken
- Oostduinlaan 2, 's-Gravenhage.
7. Werken, als onder 6 bedoeld, waarmede nog niet is aangevangen,
worden, ongeacht of gunning al dan niet heeft plaats gehad, niet aangevat.
Zonder zijn toestemming mochten geen werkzaamheden worden verricht, geen
afbraak en geen herstel. Ringers zorgde voor een strakke en tegelijkertijd praktische
organisatie van de wederopbouw door samenwerking te zoeken met de bestaande
overheidsdiensten en door een regeringscommissariaat in te stellen dat de
wederopbouw zou leiden en zou zorgdragen voor de verdeling van de - later steeds
schaarser wordende - bouwmaterialen.16.
Op 24 mei 1940 nam Winkelman een tweede besluit inzake de wederopbouw,
waarin de - uiterst ruime - bevoegdheden van de Regeringscommissaris voor de
Wederopbouw nader werden geregeld.17. Zo was deze bevoegd om voor iedereen
verbindende plannen vast te stellen, waar hem dit nodig voorkwam, of door anderen
opgestelde plannen goed te keuren; voorts kon hij in het belang van de wederopbouw
tot onteigening van onroerende of roerende zaken overgaan.18. Beide centrale
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regelingen, genomen als noodmaatregel, hadden ver strekkende gevolgen voor de
latere organisatie en uitvoering van de wederopbouw, de stedebouw, de
volkshuisvesting en de monumentenzorg.

Monumentenzorg onder de bestuurlijke machtsovername
Vijf dagen na het Besluit Wederopbouw II volgde de bestuurlijke machtsovername
door de bezetter. Vanaf de 29ste mei 1940 waren alle bestuurlijke bevoegdheden
voorbehouden aan Rijkscommissaris Seyss-Inquart.19. Deze stelde
Generalkommissaren aan die toezicht hadden op een specifiek deel van het bestuur
(zie afb. 3). Zij hadden daardoor een heel andere positie dan de reeds eerder door
generaal Winkelman benoemde Regeringscommissarissen (die overigens wel in
functie bleven).20.
Het geldende Nederlandse recht bleef van kracht, voorzover dit niet in strijd met
de belangen van de bezetter kwam. Ook de besluiten van Winkelman
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De Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van
Waterstaat, is belast met de uitvoering van dit Besluit, waarvan afschrift
zal worden gezonden aan de Algemeene Rekenkamer.
's-Gravenhage, den 21sten Mei 1940.
De Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, H.G. WINKELMAN.
De Secretaris-Generaal, wnd. Hoofd van het Departement van Waterstaat,
D.G.W. SPITZEN.
Uitgegeven den twee en twintigsten Mei 1940.
De Secretaris-Generaal, wnd. Hoofd van het Departement van Justitie,
J.C. TENKINK, wnd.
bleven voorlopig van kracht. De Besluiten Wederopbouw I en II bleven dan ook de
grondslag voor alle activiteiten inzake de bescherming van monumenten in
bezettingstijd, totdat een andere regeling zou zijn getroffen.
Hoeveel de monumentenzorg ook met de wederopbouw had te maken, bestuurlijk
viel het onder het regeringsapparaat voor de kunsten. Dat was aanvankelijk het
Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dat eind 1940 werd
opgesplitst in een Departement van Volksvoorlichting en Kunsten en een Departement
van Opvoeding, Wetenschappen en Kultuurbescherming. Onder dit laatste werden
de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg en het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg ondergebracht en zij trachtten hun taken zo goed en zo kwaad als
onder de oorlogsomstandigheden mogelijk was te blijven vervullen. Het bureau
beoordeelde in eerste instantie de voorgenomen restauraties van monumenten en
hield, na de goedkeuring van een restauratie door de Rijkscommissie, het toezicht
op de uitvoering.21. De commissie ging tijdens de bezetting ook voort met haar
werkzaamheden, onder andere aan de in 1903 begonnen inventarisatie en beschrijving
van de Nederlandse monumenten.

Besluiten Wederopbouw I en II en de monumentenzorg
Voor de monumentenzorg was met name punt 4 van het Besluit Wederopbouw I van
groot belang. Hierin werd het verboden werken of gebouwen, die door de daartoe
bevoegde instantie als een monument werden aangemerkt, te slopen of te veranderen,
tenzij schriftelijk toestemming was verleend door de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg. Aan deze bepaling werd nauwgezet de hand gehouden, hoe moeilijk
de omstandigheden ook waren.22. Zelfs wanneer het handhaven van de bestaande
(ruïneuze) toestand gevaar voor de omgeving inhield, diende de naaste omgeving
desnoods tijdelijk ontruimd te worden. Opmerkelijk was verder dat het besluit van
toepassing was op àlle monumenten, ook op die, welke gelegen waren in gemeenten
zonder oorlogsschade.23. In de praktijk was het echter, zonder openbaar
monumentenregister, moeilijk om vast te stellen of er sprake was van een monument.
Hiervoor moest in ieder geval de Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten
van Geschiedenis en Kunst, die per provincie was uitgebracht, worden geraadpleegd.
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Naast punt 4 was ook punt 6 van het Besluit Wederopbouw I van belang voor het
herstel van monumenten. Hierin was bepaald dat grondwerken zoveel mogelijk
doorgang konden blijven vinden, maar dat werken op het gebied van waterbouw,
spoorwegbouw, burgerlijke- en utiliteitsbouw vanaf 17 juni 1940 niet ondernomen
of voortgezet mochten worden dan na goedkeuring van de Regeringscommissaris.24.
Dit betekende voor de laatste categorie dat vóór 1 juli 1940 een schriftelijke
toestemming diende te worden aangevraagd om het werk te mogen voltooien.25. In
augustus waren alle aanvragen om goedkeuring voor het voortzetten van
bouwwerkzaamheden behandeld en bleek het merendeel van de aanvragen te zijn
gehonoreerd.26. Daarvan werden de restauraties altijd door een bijdrage van het Rijk
gefinancieerd. De Besluiten inzake de wederopbouw van generaal Winkelman,
genomen als noodmaatregel voor snel en gecontroleerd herstel van de oorlogsschade,
misten uiteraard een democratische grondslag. Niettemin was dankzij het Besluit
Wederopbouw I voor het eerst op landelijk niveau een regeling ingesteld door het
bevoegd geachte bestuur, ter bescherming van monumenten en dat nog wel in
oorlogstijd. Ook in het weekblad De Gemeentestem van 22 juni 1940 werd op dit
feit gewezen: ‘Is het wel overal doorgedrongen, dat nu opeens, door het “Besluit
betreffende
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3 Organisatieschema van het Nederlands bestuur tijdens de Duitse bezetting voor zover van belang
voor de monumentenzorg.

den Wederopbouw I” van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht (punt 4)
wij een monumentenwet zijn rijk geworden, zeer summier weliswaar, maar toch
waarborg biedende tegen overijlde en ondoordachte aantasting van wat behouden
dient te blijven? De gemeentebesturen zullen goed doen, daaraan bijzondere aandacht
te schenken.’27.
De Bond Heemschut sprak in zijn maandblad zelfs van een decreet inzake de
monumenten - voor het eerst in Nederland, maar van weinig bekendheid.28. De Bond
concludeerde dit op grond van het voorval rond de Pulvertoren te Leek. Deze toren,
behorende
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tot het kasteel Nienoord, mocht niet afgebroken worden, onder verwijzing naar het
besluit van de generaal Winkelman. De Directeur van het Rijksbureau merkte in
1942 op dat ‘dwang tot restaureren niet mogelijk is, tenzij indirect op grond van de
wet Winkelman: deze wet werkt zeer heilzaam en in het algemeen wordt er goed de
hand aan gehouden’.29.
Er was geen sprake van een algemeen verbod om monumenten te slopen, maar wel
leidde het Besluit Wederopbouw I tot een meer overwogen omgang met monumentale
waarden. Dit bleek bijvoorbeeld uit het feit dat de Secretaris-Generaal, waarnemend
hoofd van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, prof.dr.
G.A. van Poelje, na advies van de Rijkscommissie, uiteindelijk geen bezwaar had
tegen de sloop van de Looyhallen te Gouda.30. Voorts konden op grond van Besluit
Wederopbouw I verschillende restauraties die vóór de oorlogshandelingen waren
begonnen, na verlof van de Regeeringscommissaris voor den Wederopbouw, worden
voortgezet. Dit gold bijvoorbeeld voor het Raadhuis te Doesburg, waarvan de
restauratie gereed werd gemeld in juli 1940, en het Princenhof te Delft en zo kon
ook de restauratie van het Leidse Gravensteen beginnen na het positieve oordeel van
de Rijkscommissie.31.
Hoewel de regeling van het Besluit Wederopbouw I met betrekking tot de
monumentenzorg slechts uit één artikel bestond, lijkt het toch een nuttige werking
te hebben gehad, omdat - achteraf bezien - het overleg met de Rijkscommissie voor
de Monumentenzorg vrijwel steeds tot een redelijke oplossing leidde.32. Bovendien:
er wàs tenminste een regeling tijdens de periode 1940-1945 waardoor de aandacht
werd gevestigd op de noodzaak om de cultuurhistorische waarden te beschermen en
zorgvuldig te behandelen.

De drang tot een monumentenwet
Het Besluit Wederopbouw I van Winkelman was duidelijk bedoeld als een tijdelijke
maatregel. Na de machtsovername werd door de Duitsers en Duitsgezinden de kans
gegrepen om in de leemte van de regelgeving met betrekking tot de bescherming
van het culturele erfgoed te voorzien. Bovendien wilden zij belangrijke monumenten
opbouwen of restaureren, om zo nieuwe pronk aan het groot-Germaans geheel toe
te voegen.33. De Duitsers vroegen al medio 1940 op welke wijze in Nederland de
bescherming van monumenten van geschiedenis en kunst wettelijk was geregeld.
Dat er geen wettelijke regeling bestond, was wel een pijnlijk antwoord voor de
nationale waardigheid, omdat er destijds vrijwel geen land meer ter wereld was ‘waar
de wetgever het zich niet tot plicht heeft gerekend omtrent het behouden van het
cultureel erfgoed regelen te stellen.’34. Hierop werd aan de Afdeling Kunsten en
Wetenschappen van het Departement van Opvoeding, Wetenschappen en
Kultuurbescherming opgedragen om in korte tijd een ontwerp voor een
monumentenverordening samen te stellen. De noodzaak tot spoedige voorbereidingen
werd nog versterkt doordat de uitvoer van kunstwerken steeds groter werd, schade
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aan onroerende monumenten werd toegebracht en opgravingen op ondeskundige
wijze werden uitgevoerd.35.
Het ontwerp voor een monumentenbesluit werd in het geheim op het departement
voorbereid en interdepartementaal in een kleine groep besproken. Aan de
voorbereiding namen ook de Voorzitter van de Rijkcommissie voor de
Monumentenzorg, prof.ir. J.A.G. van der Steur, en het Hoofd van het Rijksbureau
voorde Monumentenzorg, jhr.dr. E.O.M, van Nispen tot Sevenaer, deel. In oktober
1940 werd een eerste ontwerp-monumentenbesluit voor commentaar en goedkeuring
gestuurd aan de bezettingsmacht. Daarmee was de zaak wat de Nederlandse
monumentenzorgers betrof uit handen gegeven, met het gevolg dat alle goede
bedoelingen strandden in het daarop volgende besluitvormingscircuit.

Een papieren Cerberus
Volgens de motivering bij het eerste ontwerp was een monumentenbesluit
noodzakelijk ‘omdat de zorg voor het ongerept behoud van het geestelijke erfdeel
van een volk één der hoogste plichten van de Overheid vormde’. Tevens pleitten de
opstellers van het ontwerp voor een uitgebreide monumentenregeling, op grond van
de erfgoed-gedachte: ‘Tot de belangrijkste elementen van dit erfdeel, de meest eigen
uitingen van een beschaving, behooren de voortbrengselen van haar wetenschap en
haar kunst. Allen, die deel hebben aan een cultuur, hebben daarop een onvervreembaar
recht. Eigenaars van cultureele goederen hebben aanspraken op de erkentelijkheid
der gemeenschap, doch slechts als tijdelijke bewaarders van een bezit, dat in wezen
aan allen toebehoort en dat ongerept aan het nageslacht dient te worden overgedragen.
Het staat aan de Overheid er voor te waken, dat zij hun taak op deze wijze begrijpen
en als goede mannen ten uitvoer brengen.’36.
De uitgebreide ontwerp-monumentenverordening bestond uit 53 artikelen en werd
voor besluit voorgelegd aan maar liefst drie Secretarissen-Generaal (van de
Departementen van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, van Financiën
en van Justitie). Bedoeld was om een regeling te treffen voor het beschermen van
zowel roerende als onroerende
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monumenten. Het voorstel was centralistisch van aard, wat aansloot bij de algemene
ontwikkelingen in die tijd en nog eens werd versterkt door de bijzondere
omstandigheden van de bezetting. Kernpunt van de ontwerp-regeling was het instellen
van een Monumentenraad, die - als op volger van de Rijkscommissie - de
Secretaris-Generaal uit eigen beweging of desgevraagd voorlichting zou geven in
alle zaken die op bescherming van monumenten betrekking hadden.37. Bij de
bepalingen ter bescherming van onroerende zaken werd voor het eerst onderscheid
gemaakt tussen afzonderlijke gebouwen en de grotere gehelen van historische
stadsbeelden. Dit laatste onder de term ‘aangezichten’.38. De criteria voor de
bescherming van onroerende monumenten waren gerelateerd aan schoonheid,
wetenschappelijke betekenis, geschiedkundige herinneringen en betekenis voor het
karakter van een stads- of dorpsbeeld of van een landschap; daarnaast werd een
minimale ouderdom van tenminste dertig jaar vereist.39. Omdat een verantwoorde
selectie van alle te beschermen monumenten op grond van deze criteria en een juiste
beschrijving van de waardevolle karakteristieken teveel tijd zouden vergen, werd
voorgesteld om alle onroerende zaken die vermeld waren in de Voorlopige Lijsten
der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, onder beperkte
bescherming te brengen.
Aanwijzing van een historisch bouwwerk als beschermd monument zou geschieden
door de Monumentenraad. In ieder geval zou elk monument dat was hersteld met
steun van het Rijk en waarvan de subsidievoorwaarden door de eigenaar waren
aanvaard, worden aangewezen als beschermd monument. Overigens zou aanwijzing
slechts plaatsvinden, indien de eigenaar of zakelijk gerechtigde om bescherming had
gevraagd of toestemming had gegeven en het algemeen belang, betrokken bij het
behouden van het monument, aanmerkelijk was.40.
In het ontwerp-monumentenbesluit was een verbod opgenomen om zonder
vergunning van de Monumentenraad een beschermd monument afte breken, te
verplaatsen, te wijzigen, of het te gebruiken op een wijze waardoor het zou kunnen
worden ontsierd of in gevaar gebracht. Voorts werden nog tal van andere verboden
en belemmeringen op het eigendom van de monumenteigenaar gelegd.
Ook waren (mede ter voorkoming van kunstroof) bepalingen opgenomen ter
bescherming van roerende monumenten en verzamelingen en werden regels gegeven
omtrent het doen van opgravingen. Verder bevatte het ontwerp strafbepalingen in
geval van overtreding. Bovendien was - zeer opmerkelijk met het oog op de latere
wetgeving - in schadevergoeding voorzien indien de eigenaar van het monument
vermogensrechtelijke schade leed tengevolge van een vergunning.
Volgens het ontwerp-monumentenbesluit zou de wettelijke bescherming worden
geregeld door inschrijving van de betreffende bouwwerken in een register van
beschermde monumenten en door een vergunningenstelsel. Door het voorgestelde
gebruik van een monumentenregister werd gebroken met een tot dan toe gehuldigde
opvatting dat uitgegaan diende te worden van een algemene bescherming van
monumenten, zonder nadere specificatie. Een register, zo werd tot kort voor de oorlog
gevonden, vergrootte misschien wel de rechtszekerheid bij de eigenaren, maar een
uitvoerige classificering van gebouwen zou zeer tijdrovend worden. Het zou daardoor
jaren kunnen duren voordat wettelijke bescherming van monumenten gerealiseerd
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was. Voorts bestond de vrees dat niet ingeschreven monumenten als onbelangrijk
bestempeld zouden worden.

Principiële bezwaren tegen een monumentenbesluit
Door de vrijwel tegengestelde bezwaren van diverse Nederlandse functionarissen en
de Duitse bezetters tegen de opeenvolgende concept-varianten voor een
monumentenbesluit, zou het wetsvoorstel slechts een papieren Cerberus blijven. De
bezetters talmden, zij konden zich niet vinden in het algemeen verbod om roerende
monumenten te exporteren en meenden dat de Monumentenraad nog te weinig te
zeggen had. Naarstig werd gezocht naar overeenstemming. Hoewel de
ontwerp-monumentenbesluiten telkens weer werden aangepast, leidde dit niet tot
een definitieve regeling.41. Intussen groeide de kritiek.
In september 1941 was een aangepast ontwerpmonumentenbesluit om advies aan
diverse instanties voorgelegd.42. Daarbij keerde Commissaris der Provincie
Noord-Brabant, jhr.dr.mr. A.B.G.M. van Rijckevorsel zich tegen het voorstel. Volgens
Van Rijckevorsel, die óók lid was van de Rijkscommissie, was aan een algemene
monumentenwet geen behoefte meer door het werk van de Rijkscommissie en het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, van de Oudheidkundige Bond, de Vereniging
Hendrick de Keyser en van vele andere organisaties en particulieren, waardoor ‘de
onroerende monumenten voldoende bekend zijn en in het oog worden gehouden; de
publieke opinie duldt ook niet meer, dat zij geschonden worden of verslimmeren.’43.
Ook op het Departement van Binnenlandse Zaken rees eind 1941 de vraag of het
wel wenselijk en verantwoord was om onder de toenmalige omstandigheden een zo
ingrijpend wettelijk regime voor de monumentenzorg aan de orde te stellen. Kon
niet met een minder ingrijpende regeling worden volstaan?44.
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Begin 1942 kwam de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg alsnog met principiële
bezwaren en vroeg zich af ‘of de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoo vol
onzekerheid betreffende de toekomst van ons land en ons volk, wel het geschikte
oogenblik opleveren om maatregelen te treffen van zoo ingrijpende aard als deze
verordening beoogt. De voorgestelde maatregelen zijn mede daarom zoo ingrijpend,
omdat zij zeer weinig rekening houden met den Nederlandsche volksaard. De
Nederlander is nu eenmaal iemand die gaarne vrijwillig iets doet, waarvan hij het
belang heeft ingezien, maar zich niet gemakkelijk laat dwingen, zelfs in gevallen,
waarin de dwang, objectief beschouwd, niet ongemotiveerd is’.45.
De commissie wilde voorkomen zien dat de verordening te zeer de indruk zou
wekken aan de rechten van de Nederlandse burger nodeloos te kort te doen. De
rechten van de burger achtte de commissie belangrijker dan die van de monumenten,
juist in de ongeregelde bezettingstijd. Naar de mening van de commissie was het
niet oirbaar meer, nu het land van een regering verstoken was en de staatsinstellingen
niet normaal werkten, een wettelijke regeling te treffen, waarvan de totstandkoming
noch geboden werd door de bijzondere omstandigheden noch door het rechtmatig
belang van de bezettende macht als zodanig.46. Met andere woorden: een algemene
monumentenregeling werd niet langer nodig gevonden. Het gegroeide systeem waarbij overleg, overreding en subsidie centraal stonden - functioneerde volgens de
betrokkenen voorbeeldig. Daar hoefde geen verandering in gebracht te worden, en
zeker niet door een dwangmatige regeling die veel verplichtingen oplegde aan de
eigenaar van een monument. In dit geval ging het nog om binnenlandse kritiek van
onverdachte zijde, maar al spoedig mengden zich ook steeds meer principieel-politieke
opvattingen in de discussies, die uiteindelijk tot uitstel van een monumentenwetgeving
zouden leiden.

Uitstel van een beschermingsbesluit
In mei 1942 deelde de Nederlandse Kultuurraad (eind 1941 ingesteld door de bezetter
als overkoepelende kunst- en cultuurorganisatie) mee de
ontwerpmonumentenverordening niet aanvaardbaar te achten. Maar om geheel andere
redenen dan hiervoor beschreven, namelijk dat de regeling niet centralistisch genoeg
was. Volgens de Kultuurraad werd het leidersbeginsel van de Monumentenraad
geheel uit het oog verloren en het gescheiden bestaan van de Monumentenraad en
het Rijksbureau zou niet in stand moeten blijven. Bovendien werd het ontwerp van
een dusdanige slechte kwaliteit geacht dat de Kultuurraad zelf een allereerste schets
van een nieuw monumentenverordening had opgesteld en als alternatief voorstel
aanbood.47. Over deze onhoffelijke actie raakte men op het departement zeer verbolgen.
Al dan niet geprikkeld door deze actie werd nog steeds gewerkt aan een
ontwerp-monumentenverordening en dat terwijl de omstandigheden voor het bouwen
en restaureren, en het dagelijks leven in het algemeen, steeds moeilijker werden. De
bezettingstijd leidde tot materiaalschaarste, moeilijkheden in het transport, stijgende
bouwkosten en gebrek aan geschoolde arbeiders door de dreigende Arbeitseinsatz
voor de Duitse oorlogsindustrie. Weliswaar waren van meet af aan strenge regels
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gegeven om de steeds schaarser wordende bouwmaterialen te distribueren, dit bleek
toch onvoldoende.48.
Veel gemeenten en particulieren bouwden zonder vergunning, omdat zij (ten
onrechte) meenden dat er geen vergunning nodig was indien de opdrachtgever of de
aannemer zelf over bouwmaterialen beschikte. Daarom bracht de Algemeen
Gemachtigde in een brief aan alle Colleges van Burgemeester en Wethouders in
maart 1942 nogmaals onder de aandacht dat het zonder zijn toestemming doen van
werkzaamheden verboden en strafbaar was.49. Hoewel het goedkeuringsbeleid strikt
werd toegepast en er ingrijpende richtlijnen waren gegeven om op het
materiaalgebruik te besparen, werd het land sluipenderwijs leeggeplunderd. Dit leidde
er toe dat steeds meer materialen op de bon gingen. Daar kwam nog bij dat de bezetter
de schaarse bouwmaterialen voor militaire doeleinden wilde gebruiken, met name
voor de opbouw van een nieuwe verdedigingslinie langs de Noordzeekust. In verband
daarmee werd in juni 1942 zelfs een algemeen bouwverbod afgekondigd.50. Alleen
voor zeer bijzondere gevallen kon ontheffing worden verleend en restauraties van
monumenten vielen daar zelden onder. Integendeel, diverse monumenten zouden
worden gesloopt voor de aanleg van de Atlantikwall. De bouwstop liet de
Wederopbouwbesluiten van Winkelman weliswaar onverlet, maar zij maakten een
afzonderlijke monumentenbesluit niet minder gewenst. Nog in 1943 werd een nieuw
ontwerpmonumentbesluit (het vijfde concept in successie) ter bespreking aan
verschillende partijen voorgelegd, waarin rekening was gehouden met de voorkeur
van de Kultuurraad voor een centralistisch georganiseerde monumentenzorg.51. Op
dit voorstel kwam dan ook veel kritiek, vooral van de Rijkscommissie, die zich niet
aan een door de vijand opgelegde wet wenste te conformeren.52.
Door de veranderende omstandigheden - politiek en materieel - werd het steeds
moeilijker om uitvoering te geven aan de voorgestelde monumentenverordening. De
Afdeling Kunsten en Wetenschappen constateerde
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4 De oorlogsschade aan de Nederlands Hervormde kerk te Scherpenzeel, (foto J. van Dongen, 1945).

dat ‘nu op verlangen van de Kultuurraad de uitvoering van het besluit in handen van
een Hoofddirecteur van een op te richten Rijksdienst voor de Monumentenzorg zou
worden gelegd, niemand meer kon worden gevonden om die plaats te bezetten’ en
bovendien bleek het niet mogelijk leden voor een Monumentenraad aan te trekken.
Hierdoor werd het onmogelijk om een organisatie op te bouwen met gezag en
vertrouwen, zowel bij het volk als bij de overheid. Onder die omstandigheden werd
tenslotte geadviseerd om van een totstandkoming van een monumentenverordening
af te zien.53.
Door dit besluit tot uitstel kreeg het monumentenartikel in het Besluit
Wederopbouw I extra zwaarte omdat hierdoor de pogingen van Duitsers en
Duitsgezinden om op hún wijze een definitief systeem van monumentenbescherming
in te voeren, konden weerstaan.54. De regeling van Winkelman was de enige die
tijdens de bezetting algemeen was aanvaard, maar uiteraard was zij als instrument
tot monumentenbescherming volkomen ontoereikend voor het opnieuw oplaaiend
oorlogsgeweld dat gepaard ging met de bevrijdingsacties van de Geallieerden en de
Duitse teweerstelling.

Een nieuwe noodregeling na de bevrijding
Bij de militaire acties tot de bevrijding van Nederland, ingezet in september 1944
en pas beëindigd op 5 mei 1945, werden weer veel monumenten beschadigd en
vernietigd. Vooral in het oosten en het zuiden werden vele steden - zoals Arnhem,
Venlo en Doetinchem - verwoest. Sommige monumenten, net hersteld van de
‘aanvalsschade’ van 1940, werden zelfs voor de tweede maal door oorlogsschade
getroffen, nu door het ‘bevrijdingsgeweld’. Dit lot trof bijvoorbeeld de toren van de
Nederlands Hervormde kerk in Wageningen. De kerk in Scherpenzeel werd door de
Duitsers opgeblazen (afb. 4).
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De schade was alom zichtbaar. De verwoestingen van verschillende belangrijke
historische binnensteden en monumenten deden het besef over de waarde van het
culturele erfgoed wederom sterk groeien. Dit besef bracht met zich mee dat er meer
bereidheid bestond om het behoud van monumenten voortaan tot onderdeel van
staatszorg te rekenen.55. De vele
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voorbereidingen om tot een monumentenbesluit te komen tijdens de eerste
bezettingsjaren, kwamen direct na de bevrijding goed van pas. In feite deed zich in
mei 1945 eenzelfde chaotische toestand voor als vijf jaar eerder na de Duitse inval.
Wederom was het nodig om orde op zaken te stellen voor het puinruimen en de
wederopbouw en wederom was daarbij het monumentenbelang in het geding.
Belangrijk verschil was echter dat alle besluiten nu waren voorbehouden aan
Nederlandse gezagsdragers, deels militair en deels ambtelijk. Onmiddellijk na de
Duitse capitulatie werd de regeling van Winkelman overgenomen in het Koninklijk
Besluit van 7 mei 1945, houdende voorzieningen betreffende de wederopbouw van
het grondgebied van het Rijk in Europa.56. In artikel 7 van dit besluit werd bepaald
dat werken en gebouwen, die als monumenten zijn aangemerkt door de daartoe
bevoegde instantie, niet worden gesloopt of veranderd dan na voorafgaande
toestemming van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg. In artikel 23 van dit
besluit werd overtreding van deze bepaling strafbaar gesteld. Dit besluit werd - bij
gebrek aan beter - toegepast als een ‘monumentenwet’.57. De tijdelijke bescherming
van monumenten die in de bezettingstijd was ontstaan, zou zo na de oorlog onbedoeld
nog een aantal jaren worden bestendigd (afb. 5).
Tegelijkertijd nam de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg haar kansen waar
door te proberen om het Militair Gezag een noodbesluit voor de monumentenzorg
te laten nemen.58. Het concept hiervoor was al gedurende de oorlog in het geheim
voorbereid, in overleg met ambtenaren van het Departement van Financiën en van
de Dienst van de Wederopbouw. Blijkens een brief d.d. 16 mei 1945 van de secretaris
van de commissie, Kalf, was het ontwerp voor het Noodbesluit Monumentenzorg
nog niet om goedkeuring voorgelegd aan de Secretarissen-Generaal en de Algemeen
Gemachtigde voor de Wederopbouw.59.
Van die goedkeuring is het door andere bestuurlijke ontwikkelingen niet meer
gekomen. Maar daarom is het ontwerp Noodbesluit Monumentenzorg niet minder
interessant om nader te bespreken. Het bevatte in zijn definitieve vorm 13 artikelen.
Artikel 2 bevatte een algemeen verbod om een monument geheel of gedeeltelijk te
slopen of daaraan enig ander werk uit te voeren, tenzij door de Rijkscommissie voor
de Monumentenzorg een vergunning voor die werkzaamheden was verleend.
Uitgezonderd van het algemene verbod waren kleine onderhoudswerkzaamheden,
die het monument noch in vorm, noch in kleur, noch op andere wijze zouden
aantasten. Alleen voor die monumenten die vermeld waren in de Voorlopige Lijsten
van de Rijkscommissie en alle andere door de
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5 De voor de monumentenzorg relevante artikelen uit het Koninklijk Besluit inzake de Wederopbouw
d.d. 7 mei 1945, gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden.

STAATSBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN.
(No. F 67.)
BESLUIT van 7 Mei 1945, houdends voorzieningen betreffende den
wederopbouw van het grondgebied van het Rijk in Europa.
WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.
Op de voordracht van Onze Ministers voor Algemeene Oorlogvoering van
het Koninkrijk, van Buitenlandsche Zaken, van Justitie a.i., van
Binnenlandsche Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van
Financiën, van Oorlog, van Marine, van Waterstaat, van Handel, Nijverheid
en Landbouw, van Scheepvaart en Visscherij, van Sociale Zaken, van
Overzeesche Gebiedsdeelen en van Onzen Minister zonder Portefeuille;
Overwegende, dat het wenschelijk is bijzondere voorzieningen te treffen
betreffende den Wederopbouw van het grondgebied van het Rijk in Europa;
Hebben, goedgevonden en verstaan:
Artikel 7.
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Werken en gebouwen, die als monumenten zijn aangemerkt door de daartoe
bevoegde instantie, worden niet gesloopt of veranderd dan na voorafgaande
toestemming van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen als zodanig aangewezen
onroerende zaken, moest een vergunning worden verkregen. Voorts werd in het
ontwerp-besluit bepaald dat een College van Bewindvoerders onderzoek ging doen
naar de, als gevolg van de oorlogsomstandigheden beschadigde, monumenten. Zij
zouden bepalen of die monumenten gerestaureerd of gesloopt zouden worden.
Eigenaren zouden de uitvoering van werkzaamheden aan deze monumenten moeten
gedogen. De werkzaamheden zouden geschieden op kosten van de staat. In artikel
9 werd bepaald dat beroep openstond bij de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen tegen een beslissing van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
of de Bewindvoerders. Tevens werd overtreding van het besluit strafbaar gesteld.60.
Het Noodbesluit Monumentenzorg was bedoeld als een tijdelijke maatregel en had
moeten gelden tot 1 januari 1947, tenzij de geldigheid vóór die datum was verlengd.
De besluitvorming liep echter traag en raakte verwikkeld in een andere
organisatorische opzet van de monumentenzorg. Bij Koninklijk Besluit van 20 juni
1946 was namelijk een Voorlopige Monumentenraad ingesteld voor de advisering

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

76
op het gebied van het culturele erfgoed en het ontwerpen van een
beschermingsregeling voor de monumenten. De term ‘Monumentenraad’ is
ongetwijfeld afkomstig van de eerdere ontwerp-besluiten uit de bezettingstijd, maar
de opzet van vijf afzonderlijke rijkscommissies - voor oudheidkundig
bodemonderzoek, monumentenzorg, musea, monumentenbeschrijving en bescherming
tegen oorlogsgevaren - was nieuw. De oude Rijkscommissie voor de monumentenzorg
ging in de nieuwe raad op, deels in andere samenstelling doordat enkele
commissieleden tussentijds waren overleden of om andere redenen niet meer
beschikbaar waren.61.
Een half jaar later, op 21 december 1946, werd het concept voor het zelf
geëntameerde Noodbesluit nog voorgelegd aan de Voorlopige Monumentenraad,
maar in de begeleidende brief vroeg de Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen, prof.dr. G. van der Leeuw, zich af of ‘een Noodwet Monumentenzorg
nog wel nodig was omdat binnen afzienbare tijd aan de Staten-Generaal een ontwerp
voor een definitieve Monumentenwet zou worden voorgelegd.’ Bovendien ‘bleek
uit de praktijk dat ook zonder een tijdelijke beschermingsregeling kon worden
volstaan, mede omdat daarbuiten mogelijkheden aanwezig waren voor de financiering
van het herstel van de door oorlogsgeweld beschadigde monumenten.’62. De
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg beriep zich bovendien, door het uitblijven
van een bekrachtiging van het ontwerp Noodbesluit Monumentenzorg, bij de
uitvoering van haar taken op artikel 7 van het al eerder genoemde Besluit van 7 mei
1945.

De aanzet tot een definitieve Monumentenwet
Het herhaaldelijk uitstel gaf de gelegenheid om ook de recent ontwikkelde inzichten
inzake monumentenzorg en bescherming van onroerende zaken in een nieuwe
monunumentenwet te verwerken. Dit gold met name de groeiende onderkenning van
de betekenis van het historisch stedeschoon. Een monumentenwet zou daarom naast
de bescherming van alleenstaande monumenten, ook de instandhouding van de
historische stads- en dorpsbeelden, met inbegrip van de oorspronkelijke aanleg van
straten en pleinen, grachten en bruggen, moeten bevorderen. Bijkomend voordeel
was dat bij bescherming van stads- en dorpsbeelden het eigendomsrecht, dat bij
bescherming van afzonderlijke monumenten altijd werd beperkt en steeds een obstakel
voor een centrale regeling was geweest, veel minder bezwaard hoefde te worden.63.
De aanzetten voor deze denkbeelden waren al in de eerste concepten voor een
monumentenbesluit in de bezettingsperiode te vinden. Hoewel de principiële
weerstand tegen een centrale monumentenbescherming na de oorlog was verminderd,
heeft het toch nog lang geduurd voordat er een volwaardige wettelijke regeling was
aanvaard. Weer was het een regeling voor de wederopbouw die de aanzet gaf tot een
beschermingsregeling voor de monumenten, en wel toen bij de invoering van de
Wederopbouwwet het ‘monumenten-artikel’ dreigde te vervallen. Daarom werd in
1950 een Tijdelijke Wet Monumentenzorg van kracht met slechts drie artikelen (ten
aanzien van slopen en verbouwen, straf- en overgangsbepalingen).64. De tijdelijke
wet had een geldigheidsduur tot 1 januari 1952 omdat verwacht werd dat vóór die
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datum een definitieve monumentenwet in werking zou treden.65. Dit is een ijdele hoop
gebleken en de werking van de Tijdelijke Wet Monumentenzorg is daarna nog vele
malen verlengd. Uiteindelijk werd pas in 1961 een definitieve Monumentenwet van
kracht. In de terminologie zijn nog vele sporen terug te vinden van de langdurige
ontstaansgeschiedenis van de wettelijke monumentenbescherming.66.
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's-Gravenhage, mei 1983.
Zie noot 15 en Vakblad voor Bouwbedrijven, jrg. 36, 21 oktober 1940, no. 43, p. 370.
Besluit van den Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht van 24 mei 1940, Staatsblad O.552
(dit besluit wordt verder aangeduid als Besluit Wederopbouw II).
In dit besluit was ook geregeld dat als voor eigenaren of rechthebbenden aanmerkelijke schade
ontstaat een tegemoetkoming kan worden toegekend. Een eventueel aanmerkelijk voordeel
moest aan het Rijk worden betaald. In alle moeilijkheden welke zich bij de uitvoering van dit
besluit mochten voordoen, wordt voorzien door de Regeringscommissaris. Tegen deze
voorziening konden geen rechtsvorderingen worden ingesteld.
Verordening van de Rijkscommissaris voor het bezette gebied, 29 mei 1940, nr. 3, paragraaf
1, sub 1.
De Regeringscommissarissen waren prof.dr. J.E. de Quay (voor de organisatie van de arbeid),
ir. S.L. Louwes (voor de voedselvoorziening) en dr.ir. J.A. Ringers (voor de wederopbouw van
het gehavende land); zie voor Ringers: Siraa, o.c. (noot 15), pp. 11-36. Zie ook B. Colenbrander,
‘De organisatie van de Wederopbouw 1940-45’, in: K. Bosma (red.), Architectuur en stedebouw
in oorlogstijd, de wederopbouw van Middelburg 1940-1948, Rotterdam 1988, p. 14-22.
Directeur van het Rijksbureau was sinds 1939 jhr.dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, voorzitter
van de Rijkscommissie was toen ir. J.A.G. van der Steur, secretaris was voormalig directeur
dr. Jan Kalf. Zie voor de verdere organisatie ook de bijdragen van R. Meischke, G. Berends en
D. van Laanen in dit Jaarboek.
Brief van de Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen prof.dr. G.A. van Poelje aan alle burgemeesters, d.d. 23 mei 1940,
nummer 2467/1, afd. K.W.
Brief van de Secretaris-Generaal, waarnemend Hoofd van het Departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen, prof.dr. G.A. van Poelje, aan alle burgemeesters, 29 mei 1940,
2547, Afd. K.W. (Mededeelingen van het Departement van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen 1940 nr. 3, p. 176-177).
Overtreding van deze bepaling werd strafbaar gesteld bij besluit van de Secretarissen-Generaal
van de Departementen van Waterstaat en van Justitie op 12 december 1941. Het besluit is in
werking getreden op 17 december 1941, toen het werd afgekondigd in het Verordeningenblad
(224/1941).
Vakblad voor de Bouwbedrijven, jrg. 36, 3 juni 1940, no. 23, p. 201.
Zie Vakblad voor de Bouwbedrijven, jrg. 36, 15 juli 1940, no. 29, p. 249 (waarin al de
verwachting uitgesproken dat 95% van de aanvragen gehonoreerd zou worden) en dat van 5
augustus 1940, no. 32, p. 273.
De Gemeentestem, 22 juni 1940, nr. 4630, p. 1.
Maandblad van den Bond Heemschut, 18. jrg, mei 1941, no. 5, p. 1.
Verslag van een bespreking. Archief Rijksinstituut voor oorlogsdocumentatie, tevens vermeld
in Tillema, o.c. (noot 1), p. 442.
Vakblad voor de Bouwbedrijven, jrg. 36, no. 34, 19 augustus 1940, p. 295.
Vakblad voor de Bouwbedrijven, jrg. 36, 1 juli 1940, no. 27, p. 240; idem, 21 oktober 1940,
no. 43, p. 370.
Memorie van Toelichting bij Ontwerp van Wet betreffende tijdelijke voorzieningen in het belang
van het behoud van onroerende monumenten van geschiedenis en kunst, 1949.
Zie Tillema, o.c. (noot 1), p. 436 en p. 441.
Brief Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Afd. K.W., nr 3724, eind 1940.
Verslag van interdepartementale vergadering over ontwerp-monumentenverordening, d.d. 28
augustus 1940.
Eerste Ontwerp-Monumentenbesluit, oktober 1940 (concept in RDMZ-archief).
Artikel 4, tweede lid, van het concept-monumentenbesluit van juni 1941. Er zijn gedurende de
bezettingstijd vijf ontwerpen vooreen monumentenbesluit ingediend. In dit artikel is voor het
eerste concept gekozen.
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38. Hieronder diende volgens de algemene bepalingen van het eerste ontwerp-Monumentenbesluit
(art. 1 lid 5) te worden verstaan: ‘groepen van onroerende zaken, die met een of meer
monumenten een belangrijk bestanddeel vormen van een stads- of dorpsbeeld of van een
landschap, indien het behouden daarvan van algemeen belang is wegens de schoonheid of het
karakter van het geheel’.
39. Hieronder diende volgens de algemene bepalingen van het eerste ontwerp-Monumentenbesluit
(art. 1 lid 2) te worden verstaan: ‘zaken of gedeelten van zaken, die voor ten minste dertig jaar
zijn vervaardigd, indien het behouden daarvan voor Nederland van algemeen belang is wegens
haar schoonheid, haar wetenschappelijke beteekenis, de aan haar verbonden geschiedkundige
herinneringen of wel wegens de schoonheid of het karakter van een stads- of dorpsbeeld of van
een landschap.’ Voorts betekende het begrip ‘monumenten’: terreinen, waarin zich
oudheidkundige overblijfselen bevinden, indien het behouden daarvan uit overwegingen van
wetenschappelijken aard van algemeen belang is. Het is niet bekend waarom een termijn van
dertig jaar is gekozen. Bij de uiteindelijke Monumentenwet van 1961 is de voorkeur gegeven
aan een termijn van vijftig jaar.
40. Art. 12 derde lid van het eerste Ontwerp-Monumentenbesluit (concept in RDMZ-archief).
41. Afgezien van enkele ondergeschikte juridische verschillen waren de grootste onderlinge
verschillen tussen de diverse ontwerp-varianten van principiële aard. De Duitsers wilden de
bepalingen inzake de kunstuitvoer regelen via een aparte verordening van de Rijkscommissaris.
Bovendien wensten de bezetter en de Kultuurraad het ‘leidersbeginsel’ van de Monumentenraad
sterk in de wet verankerd zien. Daarentegen werd namens gemeenten en provincies bezwaar
gemaakt tegen de voorgestelde subsidieregeling door het Rijk, die naar hun mening in strijd
kwam met de staatkundige verhoudingen tussen de drie bestuurslagen (zie de diverse concepten
voor een Ontwerp-Monumentenbesluit en de besprekingsverslagen in het RDMZ-archief en
het OCW-archief).
42. Brief van 13 september 1941, nr 33004, Afd. Binnenlands Bestuur, Bureau Staats- en
Administratief Recht.
43. Brief van de Commissaris der provincie Noord-Brabant van 5 november 1941, nr. G.449, IVde
Afdeeling, aan de Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken.
44. Brief van het Departement van Binnenlandse Zaken, 3 december 1941, Afd. Binnenlands
Bestuur, Bureau Staatsen Administratief recht, nr. 42011.
45. Brief van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg van 5 maart 1942, nummer 1592, M,
aan de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschappen en
Kultuurbescherming. De verwijzing naar ‘dwang’ slaat op het feit dat in de meeste andere
landen reeds in de 19de eeuw dwangmaatregelen waren genomen ter bescherming van
monumenten.
46. Anonieme notitie uit de bezettingstijd. Vermoedelijk opgesteld op het bureel van het Rijksbureau
en behorend als bijlage bij een ongedateerde nota van de afdeling K.W., gevonden in Archief
Kalf, Doos J00001 (in RDMZ-archief).
47. Brief van de Nederlandse Kultuurraad, 29 mei 1942, nr 444/H.
48. Vakblad voor de Bouwbedrijven, jrg. 36, 15 juni 1940, no. 29, p. 249.
49. Vakblad voor de Bouwbedrijven, jrg. 38, 30 maart 1942, nr. 13, p. 97.
50. Zie Siraa, o.c. (noot 15), p. 28.
51. Zo werd voorgesteld een Rijksdienst voor de Monumentenzorg in te stellen als centraal lichaam
belast met de zorg voor monumenten en de Monumentenraad de rol te geven van een adviserend
orgaan; zie ook noot 49.
52. Zie Tillema, o.c. (noot 1), pp. 441-443.
53. Nota van de Afdeling K.W., van 18 november 1941, nr. 5037.
54. Tillema, o.c. (noot 1), p. 515.
55. Martin, o.c. (noot 3), p. 37.
56. Staatsblad F 67, zie Tillema, (o.c. noot 1), p. 514.
57. Brief van de Directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg aan het Hoofd van de
Afdeling Juridische Zaken van het College van Commissarissen van de Opbouw, 18 juni 1946,
no. 1037 (in archief OCW).
58. Considerans ontwerp Noodbesluit Monumentenzorg, mei 1945.
59. Brief van dr. J. Kalf aan het Departement van Financiën, 16 mei 1945, no. 9365 (in archief
OCW).

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

60. Ontwerp-besluit houdende tijdelijke voorzieningen in het belang van het behoud van de
onroerende monumenten van geschiedenis en kunst d.d. 24 oktober 1945 nr. 1372.5 (concept
in RDMZ-archief).
61. Zie Tillema, o.c. (noot 1), pp. 469-499.
62. Brief van de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de Voorlopige
Monumentenraad, 21 december 1946, afd. O.K.N., nr. 26281.
63. Martin, o.c. (noot 3), p. 36.
64. Staatsblad K 236; zie Tillema, o.c. (noot 1), p. 514.
65. Wet van 2 februari 1950, houdende tijdelijke voorzieningen in het belang van het behoud van
onroerende monumenten van geschiedenis en kunst, Staatsblad K 23. Ingevolge artikel 3, eerste
lid, van dat besluit verviel bij de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet het bepaalde in artikel
7 van het besluit van 7 mei 1945 over de bescherming van monumenten.
66. Zie Tillema, o.c. (noot 1), p. 501-529 en M.C. Kuipers, ‘Evolutie in de monumentenzorg’,
lezing bij het symposium Cultuur als erfgoed op 17 december 1987 in het Slot Zeist te Zeist,
uitgave van de Monumentenraad, Rijswijk [1988], p. 17-27.
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Ruud Meischke
Het stille einde van een bruisende restauratieperiode
De Tweede Wereldoorlog dwong de Nederlandse monumentenzorg op
ruwe wijze tot een pas op de plaats aan het eind van een bruisende
restauratieperiode die in 1915 was ingezet. Deze periode werd beheerst
door de architecten J.A.G. van der Steur en H.A. van Heeswijk en de
kunsthistoricus Jan Kalf. Zij waren allen omstreeks 1870 geboren en
opgevoed in het tijdperk der neo-stijlen, tevens de beginperiode van de
Rijksmonumentenzorg. Door de economische crisis van de jaren '30 was
het restauratiewerk aan de Nederlandse monumenten al ernstig vertraagd.
De oorlogsschade maakte de restauratie-opgave in de jaren '40 alleen maar
groter, dit nog los van de vraag wat hierbij de juiste wijze van restaureren
was. Terwijl de tweede generatie monumentenzorgers zich afzette tegen
de eerste, bleef de spanning tussen de restauratiebeginselen en de
toepassing in de praktijk bestaan. Dit artikel, van een monumentenzorger
van de derde generatie, gaat nader in op de verschillende
restauratie-opvattingen tijdens de eerste helft van deze eeuw.

De Grondbeginselen
In het begin van deze eeuw ontstond steeds meer kritiek op de gangbare
restauratiepraktijk waarbij de historische groei van een gebouw vrijwel onherkenbaar
werd en de patina verdween. De tegenstellingen tussen de monumentenzorgers van
het eerste uur, de kunstkenner jhr.mr. Victor de Stuers en de architect P.J.H. Cuypers,
en de jongere architecten en kunsthistorici kwamen steeds sterker naar voren.1.
Dr. Jan Kalf werd de woordvoerder van de nieuwe generatie, die niet alleen
meerdere stijlperioden wilde respecteren, maar ook toevoegingen in eigentijdse vorm
aanvaardbaar achtte. Kalf was al sinds 1903 bij de monumentenzorg betrokken als
secretaris van de toen ingestelde ‘Rijkscommissie tot het opmaken en uitgeven van
een inventaris en eene beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van
Geschiedenis en Kunst’.2. Voorzitter van deze commissie was Cuypers, die toen al
ver in de zeventig was. De ontevredenheid met de wijze waarop werd gerestaureerd,
leidde ertoe dat de Nederlandsche Oudheidkundige Bond in 1910 een commissie
instelde om richtlijnen voor restauraties te formuleren. In deze commissie zaten
zowel aanhangers van de oude richting als voorvechters van nieuwere opvattingen.
Kalf werd secretaris en wist veel van de moderne inzichten in de richtlijnen
opgenomen te krijgen, die daardoor nogal tweeslachtig van aard waren. Deze
‘Grondbeginselen’ werden in 1915 door de leden van de Oudheidkundige Bond
aangenomen. Zij verschenen eerst in 1917 in druk, voorzien van een inleiding van
Jan Kalf.3. De strekking van deze aanbevelingen werd aan het einde samengevat als
‘Behouden gaat voor vernieuwen’. Dit standpunt had Kalf naar zijn zeggen ontleend
aan het Franse ‘conserver vaut mieux que restaurer’, maar het werd in die tijd ook
elders gehuldigd, vooral door Duitstalige architecten en geleerden.4.
De Grondbeginselen tolereerden echter veel dat met behoud niets te maken had.
Het terugbrengen van ontbrekende bouwkundige onderdelen waarvan in het gebouw
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of op tekeningen betrouwbare aanwijzingen te vinden waren, stonden de artikelen
XVIII en XIX toe. Onderdelen die ontbraken en waarvan de vorm niet bekend was,
moesten evenals een uitbreiding van een bouwwerk in een eigentijdse vormgeving
worden uitgevoerd. Slechts op dit punt was er een breuk met het verleden. De
Grondbeginselen plaatsten de kunstenaar-architect centraal. In de 31 artikelen werd
zesmaal de ‘bouwmeester’ genoemd in de zin van vormgevend kunstenaar.5.
Kunsthistorici
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1 Breukelen, kasteel Nijenrode na de restauratie o.l.v. H.A. van Heeswijk. Hierbij werd de verdwenen
donjon in 1917 herbouwd en kreeg de kleine toren een bekroning in oude vorm (foto Bernard F. Eilers
te Amsterdam).

kwamen slechts twee keer ter sprake en dan nog slechts als aanvullende hulptroepen.6.
De kunstenaarbouwmeester kreeg grote vrijheid. Hij was zelfs vrij om in oude trant
te werken als daar naar zijn mening voldoende gegevens voor waren. Artikel XXI
berustte erin dat een gebouw uit ‘welstand en waardigheid’ omvangrijker
vernieuwingen kon eisen dan uit een oogpunt van voortbestaan nodig waren. Men
mocht daaraan tegemoet komen, omdat daardoor het ‘leven’ van een bouwwerk beter
zou zijn verzekerd. ‘Men sehende echter nimmer een oud werk van waarde doch
brenge het oorspronkelijke naar een veilige bewaarplaats en vervange het door een
nieuw werk van een kunstenaar’.7. Een grote ingreep was volgens de artikelen XIV
en XVI gerechtvaardigd bij een ‘stellige misstand’. Zo die werd aangetroffen
‘ontwerpe een bekwaam bouwmeester een harmonische oplossing’.
In alle opzichten overheerste de esthetische benadering. Dat was voor de oude
generatie nog de esthetiek van De Stuers en Cuypers, voor de jongere vooral die van
de Amsterdamse School. Historische scholing en ervaring met restauraties strekten
restaurerende ‘bouwmeesters’ niet tot aanbeveling volgens het laatste artikel: ‘De
leiding van ieder herstellingswerk worde opgedragen aan een kunstenaar, en men
vermijde, dat dezelfde bouwmeester vele herstellingen leidt.’ Met als toelichting:
‘Sleur is hier verderfelijk. Het oudheidkundige deel der taak moet voldoende verzekerd
zijn door de organen van den Staat en door de eischen, te stellen aan den uitvoerende
opzichter - het artistieke deel vordert een niet door gewoonte verslapte geest.’

Wisseling van de wacht
De dood van Victor de Stuers in 1916 en de hoge ouderdom van Cuypers leidden
ertoe dat de bemoeienis van de Rijksoverheid bij restauraties moest worden herzien.
In 1918 werd de Rijksmonumentenzorg op een nieuwe leest geschoeid. Naast de
reeds bestaande Rijkscommissie voor de Beschrijving uit 1903 (voortaan aangeduid
als afdeling A) werd een Afdeling B ingesteld voor het ‘Behoud en de Herstelling’.
De Rijkscommissie telde nu 28 leden en kreeg wederom Cuypers als voorzitter,
hoewel hij inmiddels 91 jaar was en binnen de commissie weinig steun meer vond
voor zijn opvattingen. Hij vroeg na de eerste zitting dan ook om ontslag en werd nog
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in hetzelfde jaar opgevolgd door de vice-voorzitter, mr. S. Gratama.8. Voor de
ambtelijke ondersteuning van de beide afdelingen der Rijkscommissie werd het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg gevormd door de samenvoeging van de
Beschrijvings-afdeling van Kalf en de afdeling van de Rijksarchitect voor de
Monumenten van Adolph Mulder. De bouwkundige Mulder trad al sinds 1879 op
als rechterhand van Cuypers in diens functie van Rijksadviseur voor met Rijkssubsidie
uitgevoerde restauraties.9. Mulder, die al diverse aanvaringen met Kalf achter de rug
had, nam ontslag, zijn medewerker W.C.L.A. Scheepens bleef. Kalf werd directeur
van het Rijksbureau en de bouwkundige G. de Hoog Hzn. - voordien medewerker
van de ‘Beschrijving’ - werd diens rechterhand.10. In 1924 werd Kalf tevens secretaris
van de Rijkscommissie en kreeg daardoor een vrijwel onbeperkte invloed op
restauratiegebied. De toenmalige secreta-
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ris prof. ir. J.A.G. van der Steur volgde tegelijkertijd Gratama op als voorzitter.
Door deze en andere personele veranderingen zette in 1918 een nieuw tijdperk in
dat doorliep tot omstreeks 1933 en dat kan worden aangeduid als de ‘wilde jaren van
de monumentenzorg’. Niets wijst erop dat de nieuwe Rijkscommissie zich gebonden
voelde aan de Grondbeginselen. In elk geval achtte zij zich de meerdere van de
commissie van de Oudheidkundige Bond die deze richtlijnen had opgesteld. Kalf en
twee van de vijf architect-leden van de Rijkscommissie, H.P. Berlage en K.P.C. de
Bazel, verkondigden nadrukkelijk de opvatting dat voor de moderne kunst een taak
was weggelegd bij het monumentenherstel. De Bazel stierf reeds in 1923 zodat H.P.
Berlage met zijn grote gezag het boegbeeld werd van de vernieuwing. Twee andere
architect-leden, beiden met ruime restauratie-ervaring, waren geen uitgesproken
voorstanders van de moderne richting: Van der Steur en C.B. Posthumus Meyjes
(die reeds in 1922 stierf). In 1921 werd de Nijmeegse architect Oscar Leeuw aan de
commissie toegevoegd, maar van zijn restauratie-opvattingen is weinig bekend.
De belangrijkste van de traditioneel ingestelde architect-leden was Hendrik A.
van Heeswijk (1872-1945). Binnen de nieuwe Rijkscommissie van 1918 was hij, na
Cuypers, de man die de grootste restauratie-ervaring bezat, ondermeer door het herstel
van de kerk van Aduard (in middeleeuwse vorm) en het Kasteel Nijenrode aan de
Vecht (waarbij de 13deeeuwse donjon werd herbouwd, hoger en indrukwekkender
dan de toren ooit geweest was).11. Deze restauratiewerken ademden niet bepaald de
geest van de Grondbeginselen (afb. 1). Van Heeswijks restauraties van na 1918
toonden evenmin affectie met moderne inzichten. Toch schijnt hij zich niet, zoals
Cuypers, tegen de Grondbeginselen te hebben verzet. Zij lieten hem voldoende
vrijheid voor zijn reconstructies.

Restaureren als eigentijdse kunst
Intussen keken de vooruitstrevende leden van de Rijkscommissie - tot wie ook de
kunstcriticus Jan Veth behoorde - uit naar mogelijkheden om oud en nieuw op
bevredigende wijze aan elkaar te koppelen. De brand van de Wijnhuistoren te Zutphen,
waarbij de houten bekroning verloren ging, bood in 1920 daartoe de gelegenheid.
Het gemeentebestuur had hiervoor de Haagse architect S. de Clercq ingeschakeld,
die met een plan tot herbouw in oude gedaante kwam. Hoewel de commissie erop
aandrong om daarnaast ook een oplossing in nieuwe vormen te laten ontwerpen,
besloot het gemeentebestuur tot herstel van de oude toestand.12.
Meer succes had men bij de torenbekroning van de kerk van IJsselstein die in 1911
eveneens door brand was getroffen. Hier kreeg de Amsterdamse architect Michel de
Klerk met instemming van de commissie de opdracht voor de restauratie.13. Na zich
in het probleem van mogelijke reconstructie verdiept te hebben kwam De Klerk op
dit behoudend standpunt terug en ontwierp hij een spits in de voor hem zo
karakteristieke expressionistische stijl. Pas een jaar na zijn vroege dood (in 1923)
begon men na het herstel van het onderstuk van de toren met de uitvoering van zijn
eigentijdse bekroning.
Andere architecten toonden zich gretiger om met de nieuwe uitgangspunten te
gaan experimenteren, zoals Jos. Klijnen die van het Delftse gemeentebestuur de
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opdracht kreeg om de onderste geleding van de Nieuwekerkstoren te restaureren.
Dit werk liep vooruit op de algehele restauratie van de kerk als nationaal geschenk
bij het regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1923. Volgens Kalf vormde
deze toren geen eenheid aangezien hij uit drie bouwperioden bestond. Daarbij was
het grote venster in de onderste geleding sinds lang dichtgemetseld. Klijnen dacht,
hierin door Kalf gesteund, aan een grote ingreep: het dichtgemetselde venster en het
middeleeuwse portaal voor de toren moesten geheel worden weggebroken, zodat een
monumentaal front kon worden ontworpen, een vorstelijke grafkerk waardig. De
architect-leden Berlage en De Bazel stemden voor deze opoffering van oud werk ten
behoeve van nieuwe architectuur, de andere commissieleden aarzelden. Klijnen
verdedigde zijn standpunt op de bekende architectenwijze: zijn plan zou ‘het karakter
van het bouwwerk versterken en de bouwkunst, en dus het algemeen, een dienst
bewijzen, en eveneens zal men zeker in den geest van de oorspronkelijke
bouwmeesters handelen, die m.i. geen andere houding zouden aannemen’. Kalf
voegde er aan toe:
‘Hierin wordt een eenvoudig en goed beginsel zuiver uitgedrukt.’14. Tenslotte vond
men de voorstellen van Klijnen toch niet fraai genoeg zodat alles tenslotte bij het
oude bleef.
Ook binnen dit kerkgebouw strandde de poging tot een combinatie van oud en
nieuw. De notulen van de Rijkscommissie vermeldden hierover: ‘De heer Kalf voelt
zich hier in een moeilijke toestand: heel zijn leven heeft hij betoogd, dat men de
monumenten niet durfde aan te vatten, dat de moderne kunst en moderne opvattingen
aan onze oude monumenten ten goede konden komen’. Het plan van de architect H.
van der Kloot Meyburg voor een monumentaal toegangsportaal tot de grafkelder, in
het koor van een kerk, ging toch ook hem te ver.15.
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De leden van de nieuwe Rijkscommissie waren belangrijke lieden en zaten hoog te
paard. De Grondbeginselen verwachtten veel van de ‘kunstenaararchitect’ maar de
commissieleden beschouwden architecten slechts als de uitvoerders van hún ideeën.
Een eigen mening werd door hen nauwelijks gewaardeerd. Jos.Th.J. Cuypers, Jos.
Klijnen en A.A. Kok werden zoveel mogelijk buitengesloten omdat zij te eigenwijs
waren. Toen D.F. Slothouwer in 1922 bij de restauratie van de Utrechtse Dom de
banken door J.L.M. Lauweriks wilde laten ontwerpen terwijl enkele commissieleden
vonden dat W. Penaat hiervoor de man was, zou men in herinnering houden ‘dat de
heer Slothouwer in dezen niet zoveel inschikkelijkheid heeft getoond als voor een
jongen man gewenscht ware.’16. Op aanbevelingen van de Rijkscommissie behoefde
hij dus niet meer te rekenen.
De Rijkscommissie raakte op deze wijze enigszins door haar restauratie-architecten
heen. De opdracht nieuw en oud te verenigen tot een harmonisch geheel was moeilijk
en tijdrovend. De opdrachtgevers hadden weinig lust in de eindeloze plannenmakerij
die dat meebracht. De vernieuwingsdrang van Kalf en de zijnen beperkte zich
noodgedwongen tot details. De kenners zouden daaraan kunnen aflezen wat er
vernieuwd was. Slechts bij weinig restauraties kon de nieuwe aanpak op groter schaal
worden doorgezet.17. Wat overbleef was de altijd aanwezige ‘sleur’...

De onuitroeibare ‘restauratie-sleur’
Ook na 1918 namen de praktisch ingestelde architecten het grootste deel van het
restauratiewerk voor hun rekening. De belangrijkste waren H. van der Kloot Meijburg,
A.A. Kok en Jan de Meijer. Hun werk getuigde niet van de sprankelende
scheppingsdrift die Kalf zocht en toonde voor en na 1918 weinig verschil. Het was
gebruikelijk om uitwendige pleisterlagen af te nemen, met als onvermijdelijk gevolg
het herstel van de ‘oude toestand’. Het terugbrengen van kruiskozijnen was sinds
lang routinewerk en bleef dat tot ca. 1950. Een enkele maal gaf men nieuwe
kruiskozijnen en houten puien een enigszins ‘moderne’ vorm door een afwijkende
detaillering.18.
Jongere houten ramen in kerkgebouwen werden nog net als voor 1918 vervangen
door gotiserende traceringen met glas-in-lood. Slechts bij meer kunstzinnige
onderdelen als beeldhouwwerk werden eigentijdse interpretaties bedacht.
Deze ‘restauratie-sleur’ werd na 1918 uitgebreid met een heel bedenkelijke aspect,
namelijk het verwijderen van pleisterlagen in kerkinterieurs. Hoewel dit waarschijnlijk
als een navolging van de moderne architectuur (vooral die van Berlage en Kropholler)
is te beschouwen, hadden velen toch het merkwaardige idee hiermee op een
middeleeuwse toestand terug tegrijpen. Talrijke middeleeuwse kerkgebouwen werden
op onbevangen wijze van hun oorspronkelijke binnenbepleistering ontdaan, waardoor
een volmaakt onhistorisch beeld ontstond en ook het meubilair niet meer tot zijn
recht kwam.
Niettemin was het bouwtechnisch vakmanschap bij de uitvoering van restauraties
na 1918 sterk toegenomen. Aan de behandeling van het natuursteenwerk werd veel
aandacht besteed. Baksteenmuren werden zorgvuldig hersteld met bijpassende steen.
De eerste studies over baksteenformaten zagen het licht.19.
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Voor oude houtconstructies bestond echter nog weinig belangstelling.
Middeleeuwse kappen, torenspitsen, klokkestoelen en balklagen werden meedogenloos
vernieuwd wanneer dat goedkoper was dan herstel. Ook de wetenschappelijk
medewerkers van het Rijksbureau zagen er het belang niet van in. Frans Vermeulen
zegt van de unieke 14de-eeuwse houtconstructies van het kasteel Loevestein in zijn
Beschrijving slechts dit: ‘De groote zaal... heeft een zoldering op kinder- en
moerbalken, van welke laatsten sommige nog rusten op balksleutels met
peerkraalprofiel (XVIA). Men heeft deze zeer wrakke zoldering in de laatste jaren
geschoord door twee rijen rondhouten.’20.
Geleidelijk kwam men tot het inzicht dat de na 1918 gangbaar geworden
ontpleistering van oude kerkinterieurs een kapitale vergissing was.21. De weg terug
was niet gemakkelijk: veel opdrachtgevers en architecten beleefden baksteenmuurwerk
als hoogtepunt van middeleeuwse zuiverheid. Bovendien was men dan af van
onderhoudsproblemen want nieuw pleisterwerk op oude vochtige muren toonde vaak
weer spoedig gebreken. Het zou nog tot na 1950 duren voordat binnenpleisterwerk
weer algemeen aanvaard werd.
Bij de normale kerkrestauraties, die de hoofdschotel van het restauratiewerk
vormden, kwam het eigentijdse aspect op dikwijls gelukkige wijze tot uiting in
onderdelen zoals een moderne beglazing en een decoratieve beschildering van de
houten tongewelven. Aan bouwhistorische documentatie voor en tijdens restauraties,
zoals door A. Mulder en-passant was verricht en dat enkele artikelen van de
Grondbeginselen verplicht stelden, werd in de nieuwe constellatie weinig aandacht
besteed. Soms werden belangrijke vondsten op het werk bewust genegeerd zoals bij
de restauratie van het raadhuis van Schoonhoven in 1927.22.

De ‘terugkeer’ van Cuypers
Reeds tien jaar na zijn dood in 1921 begon de geest van Cuypers weer te herleven.
Men raakte uitgeke-
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ken op de vermoeiende moderne experimenten. Zij vergden veel tijd en studie en
ondervonden buiten architectenkringen weinig waardering. De economische crisis
van de jaren dertig stimuleerde de zuinigheid en die werd vooral bevorderd door
opschieten.
Bovendien begon de expressionistische bouwstijl van de Amsterdamse school uit
de mode te raken. In 1930 schreef Kalf naar Leiden dat W. Kromhout toch niet de
man was om de gevels van het in 1929 afgebrande raadhuis te herstellen, al droomde
hij zelf nog van eigentijdse topgevels op het herstelde onderstuk.23.
Overigens was bij de eigentijdse architectuur niet veel inspiratie te halen. Zowel
de Delftse School als de Nieuwe Zakelijkheid waren sober in hun detaillering en het
werk van verschillende traditionele architecten sloot meer bij de Italiaanse,
middeleeuwse monumenten aan dan bij die van ons eigen land.
Rond 1933 kwam het definitieve einde van de ‘wilde jaren’ toen er weer belangrijke
veranderingen in de Rijksmonumentenzorg plaatsvonden.24. Eind 1932 ging
onderdirecteur De Hoog op 68-jarige leeftijd met pensioen. Als Rijksarchitect voor
de Monumentenzorg had hij de toenmalige restauratiepraktijk onmiskenbaar
beïnvloed; zijn optreden vond veel waardering bij Kalf.25. De Hoogs positie leek min
of meer op die van zijn voorganger Adolph Mulder en zij leek evenzeer op de plaats
die de rayon-architecten in het latere bestel zouden innemen. Na het vertrek van De
Hoog werden enkele nieuwe medewerkers aangesteld: A.L. Oger en E.A. Canneman,
die echter hun gezag nog moesten vestigen.26.
Naast de restauratieafdeling stond die van de Beschrijving, bemand door de
kunsthistorici dr. F.A.J. Vermeulen en dr. M.D. Ozinga en tot diens
directeurs-benoeming in 1939 ook jhr.dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer. Daarbij
kwam dr. E.H. ter Kuile die secretaris van Kalf was. Naast het werk voor de in 1903
begonnen reeks van de Geïllustreerde Beschrijving en de opstelling van de
Voorloopige Lijsten van Monumenten van Geschiedenis en Kunst besteedden zij veel
tijd aan het schrijven van proefschriften, artikelen en monografieën. In 1940 hadden
deze auteurs, destijds gemiddeld 40 jaar oud, een basis gelegd voor de Nederlandse
architectuurgeschiedenis van de middeleeuwen tot de 19de eeuw.
Hun positie in het Rijksbureau was afzijdig. Tot aan de inkrimping van 1933
werkten de beschrijvers onder de erudiete dr. E.J. Haslinghuis, daarna kwamen ook
zij rechtstreeks onder de directeur te staan.27. Wat betreft de Rijkscommissie, kon
Van der Steur na zijn pensionering in 1931 als hoogleraar meer tijd aan het
commissiewerk besteden als voorzitter en ook Van Heeswijk was steeds beschikbaar.
Berlage die altijd actief had meegedaan, trok zich in 1933 (twee jaar voor zijn dood)
terug. Zijn plaats werd ingenomen door architect J.J.P. Oud en hij zou tot zijn dood
in 1963 lid van de commissie blijven. Oud verzette zich vaak tegen veranderingen
aan monumenten, maar distantieerde zich graag van de meerderheid der
commissieleden. Hij kreeg daardoor zelden gehoor. De vierde architect in de
commissie was Oscar Leeuw uit Nijmegen, die van 1921 tot 1946 in de commisie
zat en maar weinig op de voorgrond trad. Bij de gewone restauraties bereidde het
Rijksbureau de plannen voor totdat deze rijp waren om in de Rijkscommissie te
worden behandeld. Het eindoordeel daarover was aan de commissie voorbehouden,
die veelal de begeleiding van het werk aan enkele van haar leden delegeerde. Alleen
kleinere restauraties of langlopende werken waarbij regelmatig bouwvergaderingen
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werden gehouden, werden door het bureau begeleid. Van der Steur en Van Heeswijk
werden nu de voornaamste gesprekspartners van Kalf en zij bezochten menig werk.
Ingeklemd tussen beiden vormden de artistieke aspiraties van Kalf niet langer een
gevaar voor de monumenten. Zijn eruditie en inzicht kwamen nu volledig tot hun
recht. Tot 1946 vormden deze drie oude wijze mannen de ziel van de
Rijksmonumentenzorg.
Geleidelijk kreeg Van Heeswijk de meeste invloed op de wijze van restaureren.
Hij blonk uit in een zorgvuldige materiaalbehandeling zodat zijn reconstructies een
betere indruk maakten dan die van Cuypers. Van Heeswijk stond min of meer boven
de wet. Zo de Rijkscommissie een enkele maal de plannen van Van Heeswijk
afkeurde, trok hij zich daar niets van aan zoals bij de restauratie van het huis aan de
Turfkade te Goes in 1937.28. De spectaculaire kasteelreconstructies van de
Doornenburg (1937-1942) en 's-Heerenberg (1939-1942) vormden het eindpunt van
zijn werk. In 1942 maakte Van Heeswijk samen met H. van Oerle een restauratieplan
voor het kasteel Hernen dat een volledige herbouw van de, in de 18de eeuw gesloopte,
grote donjon te zien gaf.29. Eerst na de oorlog kwam het in vereenvoudigde vorm tot
uitvoering. Ook bij de kleinere gebouwen die hij onder handen had, streefde Van
Heeswijk naar het herstel van de oorspronkelijke toestand. De vrijwel halve eeuw
die er ligt tussen van zijn restauratie van het Refugiehuis te 's-Hertogenbosch uit
1941 en die van de Hoofdwacht te Groningen door zijn eerste chef Van Lokhorst is
niet waarneembaar (afb. 2-5).
Van Heeswijks restauratierichting vond binnen de Rijkscommissie waardering en
binnen het Rijksbureau navolging. Vaak ging het initiatief tot een verdergaande
reconstructie dan een particuliere architect of eigenaar wenste uit van de
Rijkscommissie.30.
De elastieke Grondbeginselen van 1917 bleken, na twintig jaar vrijwel niet te zijn
gebruikt, geheel verslapt.
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2 Groningen, Hoofdwacht aan de voet van de Martinitoren in de verminkte en gepleisterde toestand
vóór de restauratie van 1898 (fotogaaf onbekend, archief RDMZ).

In de restauratiepraktijk was alles mogelijk en verdedigbaar. Veel architecten wisten
niet meer waar zij aan toe waren en werden onrustig. In april 1940, toen er reeds
minder werd gebouwd en meer gesproken, belegde de Bond van Nederlandse
Architecten (BNA) een bijeenkomst over ‘het restaureeren van oude monumenten’.
Het verslag van de bijeenkomst bevat interessante opmerkingen van oudgedienden
over de tot standkoming van de Grondbeginselen.31.
De inleider van de vergadering was prof.dr.ir. D.F. Slothouwer, de ‘oninschikkelijke
jonge man’ van 1922, die in 1939 de restauratie van de Utrechtse Dom had voltooid.32.
Hij stelde een herziening van de Grondbeginselen voor. Het merendeel van de
architecten zag de noodzaak daarvan niet in, vooral Kromhout was er fel tegen. De
oudere aanwezigen zagen in het debat een herhaling van de standpunten uit 1915.
Veel gebruikt schenen de regels echter niet, enkele sprekers verklaarden ze na zoveel
jaren - soms met verbazing - opnieuw te hebben gelezen. Voor de restauraties uit de
wilde jaren was niet meer veel waardering. Maar ook sommige reconstructies, zoals
Van Heeswijks herstel van de sacristie van de Sint Jan te Den Bosch, vond men te
ver gaan. Tegen de algemeen gangbare routine werd geen bezwaar vernomen.
Slothouwer concludeerde: ‘Wat leven we toch in een interessanten tijd. Wij maken
volgens deze Regelen IJsselstein en den Bosch. Er is dus een gewenschte souplesse
in deze regelen. Ik vind dat een soort optimisme waarin ik niet kan meegaan. Ik had
willen hooren of men meent, dat de geest van die Regelen inderdaad gebracht heeft
wat men ervan gehoopt had. De heer Gratama heeft ons duidelijk gemaakt, dat wij
teveel gehoopt hadden. Dat hebben we allemaal, maar er is niet veel van terecht
gekomen. Nu vind ik dat juist daarin aanleiding ligt om ons af te vragen of die Regelen
niet op eenigerlei wijze herziening behoeven. Ik meen zeker van wel.’33.
De vergadering volgde hem niet. Het was niet duidelijk hoe het dan wel moest.
Men zag de architect nog steeds als de enig zaligmakende figuur en die was ook wel
in staat de richting vast te stellen waarin gewerkt moest worden. Bovendien bleek
er weinig principieel bezwaar te bestaan tegen reconstructies mits deze maar
zorgvuldig werden uitgevoerd.
Cuypers kon tevreden zijn.
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De lokale zorg voor de monumenten
De Rijksmonumentenzorg bemoeide zich voor 1950 slechts weinig met bescheiden
bouwwerken van oudere datum zonder opvallende esthetische waarde. Toch vormden
deze de basis voor de historische schoonheid van stad en dorp. De normale vervanging
van oude panden door nieuwe van gelijke grootte begon omstreeks 1930 te stagneren,
nieuwbouw ging steeds meer leiden tot schaalvergroting.
Met wat steun en wijs beleid was de levensduur van de bestaande bebouwing op
veel plaatsen nog wel wat op te rekken, maar een consequent beleid was hiervoor
nog niet ontwikkeld. De zorg voor de historische omgeving was in die tijd een taak
voor de in 1911 opgerichte Bond Heemschut die steeds meer betrokken raakte bij
de ingrijpende veranderingen van oude steden en landschappen. De contacten
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3 Groningen, Hoofdwacht na restauratie in 1898, uitgevoerd door het bureau van J. van Lokhorst,
rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Onderwijs enz. (foto Kramer, Groningen).

met deze Bond waren beperkt. Evenmin onderhield de Rijksmonumentenzorg contact
met stedebouwers en Schoonheidscommissies die worstelden met de vraagstukken
van het bouwen in oude stadskernen.
In het buitenland traden deze stedebouwkundige problemen eerder aan het licht
dan bij ons. Zij werden op lokaal niveau en dus op zeer verschillende wijze aangevat.
In Brugge was de ‘veroudering’ van de gevels al in de vorige eeuw ter hand genomen,
waardoor de overwegend witte stad veranderde in een stadsbeeld van geïmproviseerde
baksteengothiek. Na de Eerste Wereldoorlog werden de verwoeste gedeelten van
sommige Belgische steden weer opgebouwd met rijke en vaak briljante neo-barokke
panden. In Duitsland werden er in de jaren voor 1940 op veel plaatsen pogingen
gedaan het historische stadsbeeld terug te roepen. Deze werkwijze werd aangeduid
als ‘Entschandlung’, waarbij vooral 19de-eeuwse bouwwerken het moesten
ontgelden.34.
Ook in ons land waren er lokale initiatieven, aanvankelijk meer bedoeld om
karakteristieke geveltjes te redden dan een historisch stadsbeeld te verbeteren.
Zo werd Van Heeswijk terwijl hij bezig was aan de Sint Janskerk te 'sHertogenbosch door de gemeente enkele malen bij het herstel van een geveltje te
hulp geroepen, waardoor er zo af en toen weer een markant brokje 17de eeuw in een
straatwand verscheen (afb. 4 en 5).
Te Utrecht vond de stedelijke monumentenzorg zijn oorsprong in de gemeentelijke
bemoeienis met de
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4 's-Hertogenbosch, St. Jorisstraat 35, Refugiehuis van de Abdij van Sint Geertrui te Leuven vóór de
restauratie van 1941 (foto Archief Dienst Bouwhistorie en Archeologie 's-Hertogenbosch).

5 's-Hertogenbosch, St. Jorisstraat 35, Refugiehuis van de Abdij van Sint Geertrui te Leuven na de
restauratie van 1941 door H. van Heeswijk; ook hierbij greep hij terug op de oorspronkelijke situatie
(foto G.J. Dukker RDMZ, 1964).

middeleeuwse kerktorens die aan de stad behoorden. Het was hier Willem Stooker,
een bouwopzichter van de oude stempel, die tenslotte met enkele medewerkers waakte
over alle aspecten van restauratie en archeologie.35. Het werk aan de woonhuizen
begon hier niet door een besluit van bovenaf, doch heel eenvoudig en dicht bij het
publiek. Stooker herinnerde het zich later aldus: ‘Op zekere dag, in 1934, toen ik,
van huis komende, op weg was naar het Domplein en het pand Nieuwegracht 18
passeerde, zag ik daar een frater van het Sint Gregoriushuis in zijn eentje bezig met
het ontpleisteren van de gevel. Er kwamen prachtige kleurrijke bakstenen aan het
licht en bijzonder mooie afsluitingen aan de kozijnen [...]. Wel, de gevel zou opnieuw
worden gepleisterd. Ik vroeg hem in overweging te nemen dit niet te doen, maar in
plaats daarvan enkele restauraties aan de gevel te laten verrichten, de voegen opnieuw
te doen aanbrengen hetgeen m.i niet veel meerdere kosten met zich mede zoude
brengen. Ik verzocht de directeur van het Centraal Museum om mijn verzoek te
steunen bij de leiding van het Sint Gregoriushuis’.36. Het resultaat was dat het
baksteenwerk in het zicht bleef (afb. 6). Nog vele ontpeisterde gevels zouden volgen.
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6 Utrecht, Nieuwe Gracht 18; ontpleisterd in 1934 door W. Stooker. Begin van de ontpleistering van
Utrechtse gevels (foto G.Th. Delemarre RDMZ, 1953).

Deze inspanning voor het stadsbeeld was vrijetijds werk. Stookers hoofdtaak bleef
het herstel van de middeleeuwse kerkgebouwen. In 1943 zette Henk Zantkuijl in een
stage bij dit Utrechtse monumentenbureau zijn eerste stappen op het
Monumentenzorgpad.37. Na 1953 kon hij deze gemoedelijke werktraditie naar
Amsterdam overplanten.
Te Amersfoort begon men, omstreeks 1940, eveneens zorg aan de oude huizen te
besteden.38. De leidende figuur was hier de gemeente-opzichter J. Kapteijn die nauw
samenwerkte met het Rijksbureau.39. Eendrachtig werden hierbij veel kruiskozijnen
‘teruggebracht’. De meeste gevels waren hier zeer eenvoudig waardoor de vensters
de architectuur bepaalden en de veranderingen sterk opvielen.
De problemen lagen dieper en konden niet worden opgelost door persoonlijke
initiatieven, al of niet gesteund door hand- en spandiensten van officiële instanties.
Grote delen van de stadsbebouwing raakten versleten, waardoor saneringsplannen
nodig werden. Zo werd te Dordrecht kort na 1930 de buurt rond het Bagijnhof gesloopt
en volgezet met eigentijdse woonblokjes op een afwijkend stratenplan (de geknikte,
deels verbrede Lombardstraat). Gelukkig sloeg men niet overal deze richting in.
Ook te Amsterdam bleven de saneringsplannen uit de vooroorlogse jaren beperkt
in omvang. Maar op veel plaatsen in de stad maakten de totaal versleten en vaak
onbewoonbaar verklaarde panden door particulier initiatief plaats voor nieuwbouw.
In de Amsterdamse volksbuurten woonden van oudsher de mensen boven elkaar. Bij
vernieuwing kwamen hier opnieuw etagewoningen, meestal met een verdieping meer.
Op initiatief van de inspecteur van Bouwtoezicht E. van Houten volgde men sinds
1933 bij her-
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bouw een eenvoudige traditionele vormgeving en maakte daarbij liefst weer een
topgevel, bij voorkeur met oud beeldhouwwerk uit sloop afkomstig.40. Door de
architect Jan Gratama werd deze ‘invulbouw’ gesteund, maar slechts weinigen waren
echt enthousiast. Toch waren deze panden minder storend dan de gevreesde
‘bouwblokziekte’. Zij staan thans bekend als ‘Van Houten-monumenten’.

7 Het Raadhuis van Oud-Beijerland vóór de restauratie van 1938 (foto RDMZ, 1912).

8 Het Raadhuis van Oud-Beijerland na de restauratie van 1938, uitgevoerd onder leiding van A.L.
Oger van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Kalf was op dat moment nog directeur (foto
G.Th. Delemarre RDMZ, 1965).

Aan deze Amsterdamse problemen wijdde de BNA in september 1940 een
conferentie waar de architecten A. Boeken, W.M. Dudok en Jan de Meijer het woord
voerden.41. Er bestond weinig verschil van mening over wat er dan wel gebeuren
moest: goede nieuwbouw van knappe architecten in een eigentijdse vormgeving,
passend in de schaal van de oude stad.
Helaas was dit een artikel dat niet in de handel was, de ‘lantaarnplaatjes’ toonden
slechts voorbeelden hoe het niet moest. Alleen de architect J.M. van Hardeveld brak
een lans voor de methode Van Houten als het minste kwaad.42.
In de Tweede Wereldoorlog kwam ook dit bescheiden herstelwerk aan de oude
steden stop te liggen. Er volgde - noodgedwongen - een rustperiode die ruim tien
jaar zou duren. Maar de gaten die de oorlog in mei 1940 had geslagen moesten wel
gedicht worden. In Rhenen en Middelburg slaagde men erin dat te verwezenlijken
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waarnaar men steeds had gezocht: nieuwbouw die niet copieerde en ook niet
detoneerde.43. Daarvoor waren wel heel knappe supervisoren nodig en die zouden in
een onbeschadigde stad met zijn actuele belangetjes geen voet aan de grond hebben
gekregen.

Het afsterven van een roemruchte periode
Met het ouder worden der strijders van het eerste uur ging het revolutionaire elan in
sleur ten onder. Kort nadat Kalf de 65-jarige leeftijd had bereikt, trad hij eind april
1939 af als Directeur van het Rijksbureau.
Hij behield echter de functie van secretaris van de Rijkscommissie, daarmee weinig
ruimte overlatend

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

89

9 De Heksenwaag van Oudewater vóór de restauratie van 1941 (foto E.A. Canneman, 1937).

aan zijn opvolger bij het Rijksbureau. Bovendien werd Kalf belast met de Inspectie
Kunstbescherming in Oorlogstijd, een positie die in de komende jaren helaas bijzonder
belangrijk zou worden. In september 1938 had hij een uitvoerig rapport over deze
kwestie geschreven aan de hand van ervaringen uit de Eerste Wereldoorlog en uit
de Spaanse Burgeroorlog.44. Als hoofd van de Kunstbescherming moest hij zorgen
dat inventarisstukken in kerken door een ommanteling werden beschermd en dat
wegneembare onderdelen, zoals glas-in-loodvensters konden werden opgeborgen.
Bij beschadigde gebouwen moest Kalf architecten aanwijzen die de
noodvoorzieningen of de restauratie zouden leiden. Het herstel van deze getroffen
monumenten viel tot 1946 onder Kalf.
Het Rijksbureau had na het vertrek van Kalf aan betekenis ingeboet. Ter Kuile die
tot dan toe nauw
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10 De Heksenwaag van Oudewater na de restauratie van 1941, uitgevoerd onder leiding van E.A.
Canneman van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg (foto L.M. Tangel RDMZ, 1974).

met Kalf had samengewerkt, voelde er niet voor hem op te volgen.45. De nieuwe
directeur werd de kunsthistoricus Van Nispen tot Sevenaer, die tot dan toe gewerkt
had aan de Geïllustreerde Beschrijving van Maastricht. Hij had verlof gekregen in
Limburg te wonen en was weinig bekend met de restauratiepraktijk en het functioneren
van het Rijksbureau. Hij miste de slagvaardigheid van Kalf en timmerde minder aan
de weg. Hij was een rustig onderhandelaar en had veel gezag bij eigenaren van
monumenten en kerkbesturen. De bureau-architecten die hem ter beschikking stonden
waren: H. Onnes, die al sinds circa 1925 in dienst was en A.L. Oger. De jongeren
waren E.A. Canneman die in 1932 was aangenomen en D. Verheus, die in 1938 in
dienst was gekomen.46. Deze architecten moesten bij bescheiden restauraties, waarbij
geen particulier architect werd betrokken, de plannen ontwerpen en toezicht houden
op de uitvoering.
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11 Amersfoort, gevel aan de Groenmarkt vóór de restauratie van 1942 (foto Bickhoff).

12 Amersfoort, gevel aan de Groenmarkt na de restauratie van 1942, waaraan was meegewerkt door
D. Verheus van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg (foto G.Th. Delemarre RDMZ, 1950).

Vooral bij gemeentelijke objecten waar de uitvoering plaats vond onder leiding van
Gemeentewerken, traden zij vaak op als toegevoegd ontwerper.
De nieuwe architectenploeg bezat, reeds onder het directeurschap van Kalf, een
onstuitbare lust tot reconstructie. Wij noemen Ogers restauratie van de raadhuizen
van Nieuwkoop en Oud-Beierland in 1938 (afb. 7 en 8), Cannemans herstel van de
Heksenwaag te Oudewater uit 1941 (afb. 9 en 10) en het huisje aan de Groenmarkt
te Amersfoort van D. Verheus (afb. 11 en 12).
Niet alleen de restauratie-architecten, ook Van Nispen verkeerde in de ban van
Van Heeswijk. Dit blijkt uit zijn mening over de restauratie van Doornenburg, die
in 1942 voltooid was: ‘Na een zorgvuldige restauratie heeft de Stichting in 1941 aan
het nageslacht teruggegeven het zoo trotsche slot met den grooten voorburcht die
wij thans dankbaar bewonderen.’47.
Over de gelijktijdige restauratie van het kasteel 's-Heerenberg schreef de eigenaar,
J.H. van Heek: ‘Ik stond alleen in mijn opvatting terug te gaan tot vroegere
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aanvankelijk gedeeld werd door den Heer Van Heeswijk en Mr. Van Schilfgaarde.
Mijn opvattingen, die zoals later bleek door jhr.dr. E. van Nispen werden gedeeld,
werden tenslotte aanvaard.’48.
Bij het het 25-jarig jubileum van de Rijkscommissie in 1943 schreef prof.dr. W.
Martin, die al heel lang lid van de commissie was, een gedenkboekje met de
veelzeggende titel Herleefde Schoonheid.49. Het kreeg een voorwoord van Van der
Steur en Kalf en het toonde uitsluitend gevels waarbij de kruiskozijnen tijdens de
restauratie waren herplaatst, onder andere te Amersfoort. Ook de afgebeelde
restauraties van kerkgebouwen lieten zien hoe vlijtig er werd gereconstrueerd. Uit
de tekst blijkt de waardering voor deze wijze van restaureren die de auteur, met een
weids gebaar, rangschikte onder de rubriek ‘Behouden gaat voor vernieuwen’.
Het gedenkboekje, dat pas na de bevrijding in 1945 in druk verscheen, zou als
eindpunt van een tijdperk beschouwd kunnen worden ware het niet dat het voor de
nieuwkomers na de oorlog een beginpunt vormde, een handwijzer voor de
‘rijksrestauratiestijl’. Het heeft vermoedelijk op dat moment meer invloed gehad dan
de vergeten en niet meer verkrijgbare Grondbeginselen. Daarnaast gaven de
reconstruerende kasteelrestauraties door Van Heeswijk de toon aan voor de naoorlogse
monumentenzorg.
In 1946 werd de monumentenzorg wederom op andere leest geschoeid. De oude
commissieleden Van der Steur, Kalf, Van Heeswijk en Leeuw, die van het begin
aanwezig waren, verdwenen van het toneel. De enige architecten die overgingen naar
de nieuwe Voorlopige Monumentenraad waren ir. G.C. Bremer en J.J.P. Oud, die
beiden sinds 1933 lid waren. Het tijdperk 1918-1945 was definitief voorbij.

Nieuwe initiatieven uit de oorlogsjaren
In 1943 was het restauratiebedrijf door de oorlogsomstandigheden vrijwel stil komen
te liggen. Er kon niet meer worden gewerkt en gereisd, de ambtenaren en de
commissieleden waren over het land verspreid. Wel was het duidelijk dat de
stedebouwkundige bemoeienis met het herstel van de oude steden en dorpen sterk
zou toenemen. Om de belangrijkste delen daarvan te sparen was een goede
inventarisatie nodig. Architecten die door de oorlog zonder werk zaten werden
ingeschakeld om belangrijke historische stadsgedeelten op te meten, mede in de
verwachting dat dit werk van nut zou kunnen zijn bij de herstelling van
oorlogsverwoestingen. Van Nispen was bij dit werk betrokken.50. Ook steunde hij de
renovatie van het Maastrichtse Stokstraatgebied, het eerste stedelijke saneringsplan
in ons land met oog voor de ruimtelijk-historische aspecten.51. Met deze intiatieven
werd de basis gelegd voor de inschakeling na de oorlog van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg op stedebouwkundig terrein.
Van Nispen had een brede historische interesse en slaagde erin een belangrijke
toevoeging aan het Rijksbureau te verkrijgen door enkele personen aan te trekken
voor de middeleeuwse archeologie. De systemetische beoefening daarvan was een
novum voor ons land. Van Nispens grote liefde waren de kastelen. In de dertiger
jaren begon er enig inzicht te komen in de bouwkundige ontwikkeling van deze
gebouwengroep. Het besef groeide dat de vorm waarin men deze gebouwen kende,
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eerst laat door vele uitbreidingen was ontstaan. De oorspronkelijke kern, die meestal
was verdwenen, bleek, waar hij werd teruggevonden, zeer eenvoudig te zijn.
Bovendien had de datering van de ronde burchten te Leiden, Oostvoorne en Egmond
tot scherpe disputen geleid.52.
Begin 1941 werd J.G.N. Renaud door Van Nispen aangetrokken als onderzoeker
bij de dienst. Al spoedig kreeg hij twee medewerkers voor het veldwerk: G. Plug en
J. Ypey. Daarmee was een nieuwe activiteit aan de dienst toegevoegd. Het onderzoek
naar de ontwikkeling van een bouwwerk richtte zich toen vooral op de ondergrondse
fundamenten, aan het bestaande muurwerk werd minder aandacht besteed.
Renaud werd door Van Nispen niet alleen belast met onderzoek van enkele
beschadigde kastelen als de Doorwerth, maar vooral met opgravingen naar verdwenen
burchten. Hij groef te Rotterdam naar de kastelen Weena, Bulgersteyn en Spangen.
Verder werd hij ingeschakeld bij bedreigde ondergrondse kasteelresten als Balgoy
en Grunsfort. Ook waren er opgravingen die vooral uit een oogpunt van
wetenschappelijk onderzoek belangrijk waren zoals die naar de Torenburg te Alkmaar.
Bij kerkrestauraties drong Van Nispen erop aan één procent van de begroting te
reserveren voor onderzoek, maar de kerkbesturen gaven daaraan geen gehoor.53.
Na de oorlog werd het nuttige opgravingswerk geïncorporeerd bij de nieuwe
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB). Over de afloop van zijn
werk bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg zegt Renaud: ‘Toen na de oorlog
de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek onder leiding van professor
A.E. Van Giffen werd opgericht, moest Van Nispen tot Sevenaer mij aan de nieuwe
dienst afstaan. Zijn intentie om tot bouwhistorisch en pre-restauratief onderzoek te
komen vanuit zijn dienst voor de Moumentenzorg werd toen voor altijd onmogelijk
gemaakt.’ Renaud stond tot 1949 op de rol bij Monumentenzorg en werd eerst in
1950 ambtenaar van het ROB.54.
Dat Van Nispen deze veelbelovende activiteit heeft
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moeten prijsgeven is bijzonder te betreuren. Bij de herbouw van de door de oorlog
beschadigde gebouwen viel toen zoveel op te merken dat bij herbouw voorgoed
verloren is gegaan.

In de lijn der traditie
De invloed van Cuypers en Victor de Stuers loopt in de Nederlandse monumentenzorg
door tot ver na de Tweede Wereldoorlog. De weg die door Van der Steur en Van
Heeswijk gevolgd werd, is hierboven beschreven. De jongere generatie van het
Rijksbureau, Canneman en Verheus, werd opgevoed in deze traditie en ook Van
Nispen tot Sevenaer dacht in die richting. De Grondbeginselen van 1917 hebben de
uitvoering van het restauratiewerk minder diepgaand geraakt dan gemeenlijk wordt
aangenomen.
Na de bevrijding keerden NSB-ers als Vermeulen en Onnes, die de situatie in de
oorlog nog moeilijker hadden gemaakt dan hij al was, niet terug. Moeizaam probeerde
men de werken weer op gang te brengen.
De vaart zou er eerst weer in komen toen in de vijftiger jaren de kredieten voor
het herstel van oorlogschade beschikbaar kwamen.
In monumentenland bleken toen meer kleinkinderen van Cuypers te zijn dan zonen
van Kalf. De laatsten werden bovendien gehinderd door het groeiend besef dat Kalf
zich zo weinig aan zijn uitgangspunt ‘Behouden gaat voor vernieuwen’ gelegen had
laten liggen. Dat wat Kalf eigenlijk wilde - de moderne kunst een plaats geven in het
restauratiewerk - vond bij weinigen weerklank. De wederopbouw toonde
onmiskenbaar Cuyperiaanse trekjes. Het moet Kalf hebben teleurgesteld dat juist op
het moment dat de gelegenheid om een moderne vormgeving bij oude gebouwen toe
te passen zich zo ruimschoots voordeed, men deze kans voorbij liet gaan. Kalf zag
neer op de restauratie-architecten van de Rijksdienst, die hij beschouwde als te hoog
opgeklommen opzichters. Hij bracht de Grondbeginselen opnieuw ter sprake. Nadat
enkele welwillende lieden zich er nogmaals in hadden verdiept, werden deze, na
Kalfs dood in 1954, voorgoed opgeborgen.55.
Omstreeks het Europese Monumentenjaar 1975 werd de 18de-eeuwse bekroning
van zuiderdwarsschipgevel van de Amsterdamse Nieuwe Kerk vervangen door een
reconstructie van de oorspronkelijke toestand. Noch de architecten D. Verheus en
prof.ir. C. Wegener Sleeswijk, noch de leden van de bouwcommissie waren zich
daarbij ervan bewust dat Kalf in zijn inleiding op de Grondbeginselen juist deze
jongere bekroning had genoemd als voorbeeld van een geslaagde herstelling van een
oud gebouw.56. Ruim vijftig jaar na de dood van Cuypers leefde diens geest nog voort
bij vele restauratiewerken. Toch brak toen een nieuwe periode door, waarin men
voor het eerst ernst maakte met het uitgangspunt ‘Behouden gaat voor vernieuwen’.
De esthetische instelling die de Monumentenzorg een eeuw lang (circa 1875-1975)
had gedomineerd, was voorbij. Het begrip ‘verminking’ was verflauwd, de
‘plaasteraars’ waartegen Victor de Stuers zo had gefulmineerd, werden tenslotte met
open armen door de monumentenzorg ontvangen. De periode-Cuypers was afgesloten,
de grote meester was een historische figuur geworden wiens werk werd bestudeerd
doch niet meer werd nagevolgd.57.
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Eindnoten:
1. Zie voor hun bijdragen J.A.C. Tillema, Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg
in Nederland, 's-Gravenhage 1975.
2. Jan Kalf (1873-1954) was aanvankelijk werkzaam als conservator van de historische afdeling
van het Rijksmuseum (dat door Cuypers was ontworpen). Als secretaris van de Rijkscommissie
publiceerde hij ‘onder leiding van Dr. P.J.H. Cuypers’ het standaardwerk De Katholieke kerken
in Nederland (1906-ca. 1915) en in 1912 de Geïllustreerde Beschrijving van de Monumenten
van de Baronie van Breda, hetgeen hem een eredocteraat opleverde.
3. Grondbeginselen en voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude
bouwwerken. Met inleiding door Dr. J. Kalf. Uitgegeven door den Nederlanschen
Oudheidkundigen Bond, Leiden 1917.
De Grondbegiselen werden aan de vooravond van de oorlog herdrukt in het Bouwkundig
Weekblad Architectura nr. 9, 1940, pp. 69-75.
4. Zie hiervoor W.F. Denslagen, Omstreden herstel, kritiek op het restaureren van monumenten,
's-Gravenhage 1987, p. 174 en C. Peeters, ‘Een oud verlangen naar het nieuwe’, Jaarboek
Monumentenzorg, Zwolle/Zeist 1991, p. 8-25.
5. Grondbeginselen, o.c. (noot 3), Artikelen X, XIII, XIV, XXIII, XXIX, XXX.
6. Grondbeginselen, o.c. (noot 3), Artikelen X, XXIX.
7. Met ‘werk’ werd hier een onderdeel bedoeld, een stuk beeldhouwwerk. Maar iets dat van zijn
plaats is losgemaakt verliest zijn historische waarde. Het geloof in ‘veilige bewaarplaatsen’ is
wel heel naïef. Zie ook de bijdrage van G.W.C. van Wezel aan dit Jaarboek.
8. Zie Tillema, o.c. (noot 1), pp. 379-383 voor het aan- en aftreden van Cuypers als
commissie-voorzitter en p. 445 voor de toenmalige samenstelling van de nieuwe Rijkscommissie.
9. A.J.M. Mulder was in 1878 begonnen als opzichter-tekenaar bij het College van Rijksadviseurs
en kwam in 1879 als bouwkundige in dienst bij de in 1875 opgerichte afdeling Kunsten en
Wetenschappen van het departement van Binnenlandse Zaken onder leiding van Victor de
Stuers.
10. G. de Hoog Hzn. was opgeleid aan de Haagse Academie en aan de Ecole des Beaux-Arts te
Antwerpen. Hij had in die stad gewerkt en later ook nog in Parijs, München, Wenen en Praag.
Van 1895-1903 was hij ambtenaar geweest bij de gemeente Utrecht en van 1903-1906 bij
Gemeentewerken Haarlem. In 1906 werd hij aangesteld als architect-tekenaar bij de
Rijkscommissie voor de Beschrijving der Monumenten. Aan de delen Breda, Maastricht en de
Bommelerwaard had hij meegewerkt. Bij het overgrote deel der talrijke van 1918-1932
uitgevoerde restauraties was De Hoog betrokken, hetzij dat hij daaraan zelf leiding gaf of de
plannen herzag van andere, dikwijls zeer bekende architecten.
11. Hendrik A. van Heeswijk was opgeleid op de Haagse ambachtschool en op een tekenschool te
Lodz. Na een periode bij de Haagse architect W.B. van Liefland werd hij in 1896 opzichter bij
het bureau van de rijksbouwkundige voor de Gebouwen van Onderwijs enz. dat toen onder
leiding stond van Jacobus van Lokhorst. Behalve de nieuwbouw en het beheer van rijksscholen,
had dit bureau ook de zorg voor alle monumenten in rijksbezit die niet door een rijksdienst
gebruikt werden tot taak en daarmee ook een aandeel in de restauratiepraktijk. Van Heeswijk
was ondermeer betrokken bij het herstel van de Groningse Hoofdwacht (1509) in 1898. In 1906
werkte hij onder J.A.W. Vrijman, de opvolger van Van Lokhorst aan het Nieuwe hoofdgebouw
van de Groningse Universteit en aan een gedeeltelijk herstel van het Markiezenhof te Bergen
op Zoom. In 1907 herstelde hij het huis ‘Het Lammetje’ te Veere dat Victor de Stuers had
aangekocht om het te behouden. Bij zijn talrijke woonhuisrestauraties in de twintiger jaren
reconstrueerde hij vele gevels. De latere grote restauraties van de Sint Jan in Den Bosch en van
de kastelen Bergh te 's Heerenberg (1939-1941), de Doornenburg (1937-1942) en Hernen
(1942-1957) tonen eveneens vergaande reconstructies.
Zie C.J.A.C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, deel van de Geïllustreerde
Beschrijving van de Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 's-Gravenhage
1985; F.J. van Lanschot, ‘Hendrik van Heeswijk †’, Handelingen van het Provinciaal
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Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, (1944-1947), p. 106 en de
bijdrage van Corjan van der Peet elders in dit Jaarboek.
Vertrouwelijke mededeelingen en Notulen van de Vergaderingen der Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, 1920 en 1921.
O.c. (noot 12), (1921), p. 156. Later liet De Klerk zich ongunstiger uit over de vroegere
bekroning.
O.c., (noot 12), (1921), p. 82.
O.c. (noot 12), (1923), p. 99 nr. 2183.
O.c. (noot 12), (1922), p. 250: nr. 1823. De banken zijn tenslotte wel door Penaat gemaakt.
De belangrijkste voorbeelden zijn: Gouda Sint Jan, westgevel door Jos. Cuypers en W. Kromhout
(1916); Helmond, Kasteel door J.W. Hanrath (1923); Katwijk aan Zee, Ned. Hervormde Kerk
door A.P. Smits (1927); Kampen, Bovenkerk, noorderportaal door G. de Hoog (1930);
Schoonhoven, Raadhuis door G. de Hoog (1928); Utrecht, Domtoren door G.W. van Heukelom
(1928); Schoonhoven, Ned. Hervormde Kerk door W. Kromhout (1935).
R. Meischke, ‘Een blik in Keyser Hendrick's boekenkast’, Jaarverslag Verenging Hendrick de
Keyser, 74 (1992), p. 27-28; C. Boschma-Aarnoudse, Renaissance-Raadhuizen boven het IJ,
1992, p. 66; P.T.E.E. Rosenberg in:
Meischke e.a., Huizen in Nederland, Amsterdam, deel II, Zwolle/Amsterdam 1995, p. 169.
Een nieuwe creatie was een Jan de Meijer-kruiskozijn met een laag kalf.
G.J. Veenstra, ‘De oudste baksteenproducten in Friesland en de verschillende afmetingen’,
Bulletin Ned. Oudheidkundigen Bond 1933, p. 113; E.H. ter Kuile, ‘Baksteenformaten in
Zuid-Holland tot het midden van de zestiende eeuw’, Bulletin Ned. Oudheidkundigen Bond
1937, p. 96.
F.A.J. Vermeulen, De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Gelderland,
onderdeel van het eerste stuk: De monumenten in de Bommeler en de Tielerwaard, 's-Gravenhage
1932, p. 135.
E.H. ter Kuile, ‘Afwerking van gebouwen in vroeger tijd’, Bulletin Ned. Oudheidkundige Bond
1934, p. 55.
O.c. (noot 3), Artikelen III en XXVIII.
Tillema, o.c. (noot 1), p. 406.
Zie Tillema, o.c. (noot 1), p. 436.
Bij zijn afscheid stelde Kalf: ‘Monumentenzorg vond in architect de Hoog juist den man, die
nodig was: een bekwaam bouwmeester en een volkomen kenner onzer oude architectuur. Het
zou te ver voeren zijn vele werken op te noemen. Daarom zij hier slechts de aandacht gevestigd
op eenige gevallen, waarin hij oude monumenten in modernen geest restaureerde en wist aan
te passen aan de eischen van den tegenwoordigen tijd, of door eigen arbeid toonde, dat nieuwe
gebouwen of aanbouwen zeer wel kunnen passen bij kunstwerken uit het verleden. Van het
eerste is het stadhuis van Schoonhoven een voortreffelijk voorbeeld, aan welks zoo geslaagde
restauratie het Bouwkundig Weekblad een geheel nummer wijdde. Voorts de opbouw van het
in ruïne-toestand verkeerende monumentale gotische portaal van den noorder schipbeuk der
Bovenkerk te Kampen. Ten aanzien van het tweede punt mogen genoemd worden de nieuwe
waldoorgang naast de Gentsche poort te Hulst en het ontwerp voor een (helaas minder goed
uitgevoerde) school naast het raadhuis aldaar. Onder de nieuwe bouwwerken van architect de
Hoog zij herinnerd aan het grote pensionaat aan den Utrechtschen weg te Amersfoort’. Als
dank voor alle lof verklaarde De Hoog zich bereid de lopende werken af te maken. [Nieuwe
Rotterdamsche Courant, Zondag 1 Januari 1933.]
E.A. Canneman was zijn loopbaan op Monumentengebied begonnen als volontair bij de
restauratie van de Leidse stadhuisgevel, onder Van Heeswijk en de opzichter J.A.L. Bom.
C.J.A.C. Peeters, ‘In memoriam Dr. E.J. Haslinghuis’, Bulletin KNOB 71 (1972), p. 72.
Tillema, o.c. (noot 1), p. 155 en 159.
D.J.G. Buurman, ‘Het kasteel Hernen’, Bulletin KNOB, 1954, p. 82.
C. Kolman en R. Stenvert, ‘Nieuwe vormen en traditionele bouw: Het Vleeshuis te Kampen in
het midden van de 16de eeuw’, Bulletin KNOB, 93 (1994), p. 94;
P.T.E.E. Rosenberg, o.c. (noot 18), p. 169 en 297.
Bouwkundig Weekblad Architectura, 61 (1940), p. 122-133 en p. 136-144.
Slothouwer had inmiddels - naast nieuwbouw - een grote praktijk opgebouwd van
ongesubsidieerde kasteelrestauraties. In 1925 bouwde hij een nieuw voorstuk aan het huis De
Wierse dat aan Victor de Stuers had behoord en toen aan zijn dochter behoorde.
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Zie voor de Dom-restauratie Bouwkundig Weekblad Architectura 1940, p. 18 en Denslagen,
o.c. (noot 4), p. 191-192.
Zie noot 29.
W. Lindner und E. Böckler, Die Stadt ihre Pflege und Gestaltung, 1939, p. 123.
C.L. Temminck Groll, ‘Wilem Stooker, Maarssen 1892-Utrecht 1983’, Maandblad Oud-Utrecht,
56 (1983), pp. 206-208.
Stooker was sinds 1917 in dienst van de stad en werd in 1925 als ambtenaar toegevoegd aan
G.W. van Heukelom ter begeleiding van de restauratie van de Domtoren. Hij heeft met Van
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W. Stooker, ‘50 jaar monumentenzorg in stad en provincie Utrecht’, Jaarboek Oud-Utrecht
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de Nicolaastoren. De eerste dag reeds ontmoette ik daar Jhr. van Nispen tot Sevenaer
(Rijksbureau), Dr.Ir. van Heukelom en Ir. Bardet, beiden van de Utrechtse
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Amersfoort 1989, p. 153.
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Corjan van der Peet
's Rijks monumenten en ir H. de Lussanet de la Sablonière
Van oudsher heeft de Rijksgebouwendienst veel monumenten, als
rijksbezit, onder zijn hoede. Bij het oorlogsgeweld van mei 1940 werden
diverse van deze rijksgebouwen zwaar beschadigd, onder meer het
Abdijcomplex in Middelburg. In dit artikel wordt het optreden van de
Rijksgebouwendienst als monumentenbeheerder belicht en wordt
bijzondere aandacht besteed aan het optreden van ir H. de Lussanet de la
Sablonière, de restauratie-architect van de Abdij. Opvallend genoeg is aan
diens werkzaamheden in recente publikaties over de Wederopbouw van
Middelburg weinig aandacht besteed. Om in deze leemte te voorzien is
aan het slot een kort interview met De Lussanet opgenomen.1.

De Rijksgebouwendienst en de Monumentenzorg
Tot ver in de tweede helft van de vorige eeuw was het beheer van historisch
waardevolle rijksgebouwen bij de Staat geen punt van bijzondere aandacht. Pas rond
1860 was een geleidelijke verandering te bespeuren van het culturele klimaat. Een
krachtdadiger rijksmonumentenbeleid, inclusief het eigen gebouwenbeheer, kwam
van de grond in de jaren '70 en werd voornamelijk gestuurd door jhr Victor de Stuers
(1843-1916). Vanaf 1874 was hij lid van het nieuwe College van Rijksadviseurs voor
de Monumenten van Geschiedenis en Kunst en sinds 1875 de machtige chef van de
nieuwe afdeeling Kunsten en Wetenschappen bij Binnenlandse Zaken. Tot zijn
afdeling behoorde het in 1878 gestichte bureau van de Rijksbouwkundige voor de
Gebouwen van Onderwijs enz., tot 1906 onder leiding van Jacobus van Lokhorst
(1844-1906). Naast nieuwbouw en beheer van diverse gebouwen in gebruik bij het
ministerie van Binnenlandse Zaken (waaronder rijksarchieven, rijksuniversiteiten
en provinciehuizen), werd ook een afzonderlijke groep gebouwen aan Van Lokhorsts
zorgen toevertrouwd. Dit betrof enkele topmonumenten, die voor een deel vanouds
rijkseigendom waren en deels door De Stuers waren aangekocht om ze voor ondergang
te behoeden. Zo mogelijk werd voor deze panden een functie voor de rijkshuisvesting
gezocht; het Maarten van Rossumhuis in Zaltbommel en kasteel Radboud in
Medemblik waren bijvoorbeeld lange tijd als kantongerecht in gebruik.2.
Vanaf zijn ontstaan heeft het bureau voor de Gebouwen van Onderwijs enz. ook
altijd een adviestaak gehad bij restauratieprojecten waaraan rijkssubsidies werden
verstrekt. Incidenteel werd er, in de traditie van de tot 1878 eveneens onder
Binnenlandse Zaken vallende Rijkswaterstaat, ook wel opgetreden als
architectenbureau voor derden, veelal lagere overheden en kerkgenootschappen. Dit
gebeurde indien de opgave zeer specialistisch was en/of de eigenaar niet voldoende
middelen of organisatievermogen had om een eigen architect in te schakelen. Deze
taak werd in de jaren '20 overgenomen door de Rijksgebouwendienst en pas na de
Tweede Wereldoorlog afgestoten.3.
Tot 1918 ondervonden deze activiteiten op veel punten concurrentie van Adolph
Mulder († 1936), de Rijksbouwmeester voor de Monumenten, van de afdeling Kunsten
en Wetenschappen. Mulders bureau was oorspronkelijk opgericht om met tekenen
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fotowerk het al in 1879 ter ziele gegane College van Rijksadviseurs bij te staan. In
1918 ging Mulder met zijn medewerkers over naar het nieuwe Rijksbureau voor de
Monumentenzorg, waarmee de vreemde, in de praktijk gegroeide situatie van twee
naast elkaar op monumentengebied adviserende rijksinstanties overeind bleef.
Overigens lagen de
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1 Maarten van Rossumhuis te Zaltbommel, ontwerp uit 1882 voor de restauratie ten behoeve van de
huisvesting van een kantongerecht, door Pierre Cuypers als architect der Rijksmuseumgebouwen.
Omgekeerde zwart-wit reprodukties (collectie bureau Rijksbouwmeester, 's - Gravenhage) van
blauwdrukken naar tekeningen P.J.H. Cuypers. Maarten van Rossummuseum, Zaltbommel.

2 J.C.E. (Carel) baron van Lynden (1887-1946), bij het ministerie van Financiën achtereenvolgens
chef afdeeling Gebouwen 1921-1922, chef afdeeling Rijksgebouwen 1922-1924, hoofd afdeeling
Rijksgebouwen èn dienst Rijkgebouwen 1924-1941 en 1945; bij het ministerie van Wederopbouw en
Openbare Werken directeur-generaaltitulair Rijksgebouwendienst, 1945. Fotograaf niet bekend, foto
circa 1930. Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in Woord en Beeld, s.l. [Amsterdam]
s.a. [1938], p. 964.
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ambtelijke verhoudingen tot het overlijdensjaar van Pierre Cuypers (1827-1921) nòg
gecompliceerder.
Cuypers was hoofd van het derde bouwbureau dat onder De Stuers’ afdeling
ressorteerde: dat van de Architect der Rijksmuseumgebouwen.4. In de praktijk mocht
of moest Cuypers zich als ambtenaar echter nogal eens op last van zijn chef inmengen
in projecten van de collegae Mulder, Van Lokhorst en diens opvolger Johannes
Vrijman (1865-1954). Omdat Cuypers daarnaast ook bij diverse restauraties optrad
als Rijksadviseur, als particulier architect voor de Staat en, vanaf 1918, als voorzitter
van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, ontstonden vaak ondoorgrondelijke
ambtelijke structuren.5.
In de 19de en vroege 20ste eeuw waren naast de bureaus van De Stuers ook diverse
andere landelijke rijksbouwdiensten ontstaan, zoals de Landsgebouwendienst (die
naast het Haagse regeringscentrum vanaf 1878 onder meer de postkantoren in zijn
pakket had) en de bouwbureaus van Justitie en de Marine. Het merendeel van deze
diensten had monumentenpanden in beheer, waar uiteindelijk redelijk
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3 Aduard, Nederlandse Hervormde kerk, gevestigd in een van de bijgebouwen van de voormalige
abdij aldaar. Na verwerving door het Rijk inde jaren 1916-1928 gerestaureerd door Hendrik van
Heeswijk, adjunct-rijksbouwmeester der Onderwijgebouwen. Foto Wim K. Steffen, De Steeg, Collectie
bureau Rijksbouwmeester.

veel aandacht aan werd besteed. Omdat de bureaus tot logge, langs elkaar heen
werkende instanties waren geworden, werd bij het ministerie van Financiën het idee
geboren om tot één centrale bouwdienst te komen. Een topambtenaar van het
departement, Carel baron van Lynden (1887-1946), voegde in de jaren 1922-1924
de meeste bureaus samen tot de Dienst der Rijksgebouwen, of kortweg
Rijksgebouwendienst, waarvan hij zelf het hoofd werd. Algemeen Rijksbouwmeester
was van 1924 tot einde 1945 Kees Bremer (1880-1949), afkomstig van de
Landsgebouwendienst. De Genie, Rijkswaterstaat en de Staatsspoorwegen bleven
tegen Van Lyndens zin buiten de reorganisatie.
Met deze operatie kwam een enorme hoeveelheid onroerend goed in handen van
één instantie. Veel van de Rijksgebouwen hadden een hoge ouderdom en werden als
monument beschouwd zonder dat hiervoor een wettelijke bescherming bestond. Tot
de monumentale gebouwen die de extreem zuinige Van Lynden zo onder zijn beheer
kreeg behoorden bijvoorbeeld de koninklijke paleizen, het Binnenhof, de
provinciehuizen te Leeuwarden, Groningen, Den Bosch, Middelburg (Abdij), Haarlem
(Welgelegen) en Utrecht (Paushuize). Verder tientallen historische huizen en
voormalige kloosters waarin de Rijksuniversiteiten te Groningen, Utrecht en Leiden
gehuisvest waren, diverse belangrijke complexen voor de rechterlijk macht, huizen
en kastelen als het Maarten van Rossumhuis, Loevestein, het Muiderslot, Radboud,
de Assumburg en de ruïnes van Brederode, de Jacobaburcht (Oostvoorne) en
Teilingen. Tenslotte ook curiosa als het grafmonument van Willem de Zwijger, het
gedenkteken bij Heiligerlee, de Grote Kerk van Veere, de lichttoren te Goedereede
en de Sint-Lievens-Monster-toren in Zierikzee.
Door de grote eigen expertise op monumentengebied en door zijn koppeling aan
het ministerie van Financiën (de geldkraan van het Rijk), kon de Rijksgebouwendienst
in zijn beleid een onafhankelijke positie verwerven ten opzichte van het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg, ook als het om architectonische ingrepen bij restauraties
ging.
Toen per 1 januari 1924 het oude bureau voor de Onderwijsgebouwen werd
opgeheven, mocht Hendrik van Heeswijk (1872-1945), tot dan toe
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adjunct-Rijksbouwmeester, in het nieuwe architectenteam van de Rijksgebouwendienst
plaatsnemen.6. Daarmee werd zijn vroegere chef Vrijman gepasseerd; deze was kort
tevoren op last van Van Lynden wegens financiële malversaties gearresteerd.7. Van
Heeswijk was op dat moment doende met de bouw van het nieuwe provinciehuis in
Arnhem. Tegelijkertijd werkte hij aan de restauratie van de juist door de Staat
verworven Nederlandse Hervormde kerk in Aduard, deel van het vroegere
abdijcomplex aldaar. Enige jaren eerder had hij de onder Pierre Cuypers begonnen
restauratie van het Romaanse pandhof van Sint Marie te Utrecht in diens geest
voltooid, sterk reconstruerend.8. Opvallend is, dat hij er bij de aanpak van de kerk
van Aduard blijk van gaf ook in de modernere opvattingen van Jan Kalf te kunnen
opereren, met toepassing van een gematigd eigentijds,

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

98
nieuw voorgevelontwerp en met moderne gewelfschilderingen van Jacob Por.
Ook binnen de Rijksgebouwendienst werd Van Heeswijk met restauraties belast,
waarvoor hij een eigen bureau tot zijn beschikking kreeg. Door het rigoureuze
bezuinigingsbeleid van Van Lynden werden in de jaren tot circa 1935 echter relatief
weinig grote rijkswerken uitgevoerd, ook niet in de monumentensector. Het
belangrijkste werk had betrekking op onderhoud, door het bureau zelf of door de
diverse districten van de Dienst - waarbij Van Heeswijk dan als adviseur optrad.
Wellicht had hij door de relatieve rust in zijn ambtelijke bestaan de tijd over die hij
benutte om ook met werk voor het Rijksbureau voor de Monumentenzorg en als
particulier architect zijn expertise en bekendheid op peil te houden. In of juist na
1935 heeft hij zijn dienstverband bij de Rijksgebouwendienst opgezegd, vlak voor
zijn reguliere pensionering; incidentele contacten bleven evenwel ook nadien bestaan.
Door Van Heeswijks vertrek moest de voltooiing van een aandachttrekkend project,
de restauratie van de aula van de Utrechtse Rijksuniversiteit worden overgelaten aan
Bremer. Samen met zijn interieurarchitect Aloysius van Hemert (1891-1970) klaarde
deze het karwei in de jaren 1935-1937 op uitmuntende wijze.9.
Na Van Heeswijks vertrek werd zijn functie overgenomen door G. Stomps (o
1889), die al sinds 1919 zijn medewerker was en tot in de jaren '50 als hoofd van het
bureau zou aanblijven.10. Stomps was een binnen de organisatie gevormde
bouwkundige die als architect geen grootse visie ten toon spreidde. Heel wat
veelbelovender bleek al snel de jonge architect Henri de Lussanet de la Sablonière,
die in 1934 in dienst was genomen. Hij was toen juist met succes bij Marinus Granpré
Molière (1883-1972) in Delft afgestudeerd en had een grote belangstelling voor
historische gebouwen. Wellicht heeft zijn leermeester Granpré, vele jaren daarvoor
ook Rijksarchitect, hem bij Van Heeswijk aanbevolen.11. Na enkele kleinere projecten
waren de grote restauratie en uitbreiding van het Rijksarchief Limburg te Maastricht
en de restauratie van een klein deel van het Middelburgse Abdijcomplex voor De
Lussanet de eerste grote opdrachten. Binnen de Abdij werd vanaf 1937 het Thoolse
Huis opgeknapt en werden voorstudies gedaan ten behoeve van een verdere aanpak
van de gebouwen. Het bombardement van 17 mei 1940 maakte hier echter een einde
aan alle bestaande voornemens.
Een onderdeel van de Rijksgebouwendienst dat vaak betrokken werd bij restauraties
binnen en buiten de Dienst, was het constructiebureau van betonspecialist Jan Emmen
(1889-1965).12. Een bekend project betrof het ingrijpend herstel, rond 1930, van de
bouwvallige Middeleeuwse Sint-Servaasbrug te Maastricht. Samen met Kees Bremer,
die het architectonische deel voor zijn rekening nam, was Emmen door Van Lynden
uitgeleend aan de bouwdienst van Rijkswaterstaat voor de ingrepen aan deze brug
èn voor de bouw van de ernaast gelegen, in de oorlog verwoeste Wilhelminabrug.13.
Onder leiding van Emmen, een van Nederlands begaafdste constructeurs, werd het
constructiebureau ook een vaste adviseur van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg - en later van de Rijksdienst. Deze samenwerking duurt voort tot
op de dag van vandaag.
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De Rijksgebouwendienst in oorlogstijd
Toen einde jaren '30 de oorlogsdreiging reëel werd, voerde de Rijksgebouwendienst
voor de bescherming van zijn monumenten in hoofdlijnen de richtlijnen uit die van
Rijkswege, het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OK&W),
waren vastgesteld of aanbevolen. Door de positie van de Rijksgebouwendienst als machtige - rijksinstantie, werd op veel punten een eigen koers gevaren.14.
De dienstleiding was echter niet volledig autonoom bij de besluitvorming ten
behoeve van de kunstbescherming. Tot 1946 had de Rijksgebouwendienst maar een
beperkte eigen begroting, de investeringen kwamen in principe ten laste van de
departementen en staatscolleges waarvoor werd gewerkt. Omdat de Dienst in de
jaren '20 was opgericht als bezuinigingsinstrument van het ministerie van Financiën,
was in het politieke krachtenspel de feitelijke macht van de Rijksgebouwendienst
over de investeringen, ook op monumentengebied, echter veel groter dan formeel
was vastgelegd. De beslissing om al dan niet mee te werken aan beschermings- of
herstelplannen van bijvoorbeeld OK&W - of om dit departement zelf een
investeringsvoorstel te doen - lag uiteindelijk bij het hoofd van de Dienst, Carel van
Lynden. Hoewel deze koele rekenmeester wel enige persoonlijke interesse had voor
cultuur, inclusief monumentenzorg, had dit onderdeel van de
Rijksgebouwendienst-taken bij hem geen grote prioriteit. Al vanaf de jaren '20 waren
er ernstige conflicten over de bedrijfscultuur geweest met zijn directe ondergeschikten,
L. Bok, directeur Onderhoud- en Uitbreidingswerken, en Kees Bremer, de
Rijksbouwmeester. Bok was als het hoofd van de districtenorganisatie vanaf de late
jaren '30 met de dagelijkse praktijk van de uitvoering van beschermende maatregelen
en met het herstel van eventuele oorlogsschade belast, waarbij hij veelvuldig overleg
voerde met Bremer. Deze had naast zijn taak als cultureel geweten van de Dienst in
deze periode ook de leiding over het nog grote architectencorps
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4 Ir G.C. (Kees) Bremer (1880-1949), adjunct-rijksbouwmeester der Landsgebouwen in het Tweede
District 1916-1923, rijksbouwmeester van de Rijksgebouwendienst 1924-1945, lid van de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 1933-1949, waarnemend voorzitter 1945-1946, voorzitter
1946-1949. Foto Meijer, Leiden, circa 1935. Collectie mw A. Bremer, Laag-Soeren.

van de Rijksgebouwendienst en over de afdeeling Nieuwbouw, waaronder ook de
grotere monumentenprojecten ressorteerden. Het constructiebureau van de Dienst,
onder leiding van Jan Emmen, viel eveneens onder het toezicht van de
Rijksbouwmeester. Voor de kunstbescherming was Emmen, samen met zijn assistent
Hendrik Engel (1904-1986), van eminent belang vanwege zijn adviezen ten behoeve
van derden en door het bouwen van schuilconstructies en Rijks-kunstbewaarplaatsen
als die in de duinen bij Heemskerk en in de bossen tussen Basse en Paaslo. Ook bij
de restauratie van de Abdij in Middelburg is in en na de oorlog door Emmen en zijn
bureau menig hoogstandje verricht. Gepoogd werd zoveel mogelijk van de wankele
oorspronkelijke bouwsubstantie overeind te houden.
Hoewel er formeel nauwelijks iets was geregeld, liep de samenwerking tussen de
Rijksgebouwendienst en de Inspectie Kunstbescherming, geolied door persoonlijke
diplomatie, redelijk goed. Kees Bremer was bijzonder monumenten-minded en had
vanouds goede contacten in deze wereld, ook met Jan Kalf. Bremer was sinds 1933
lid van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, waarvan hij in februari 1945
ook waarnemend voorzitter werd. Einde 1945 ging hij met pensioen bij de
Rijksgebouwendienst maar de directe band tussen de nieuwe Rijksbouwmeesters en
de monumentenzorgers van het Rijk werd gedurende vele jaren gecontinueerd door
de opname in de Rijkscommissie van (oud-) Rijksarchitecten als De Lussanet de la
Sablonière, Hayo Hoekstra (1881-1960) en Gijsbert Friedhoff (1892-1970).15.
In de oorlogsjaren werd de positie van Bremer binnen de Rijksgebouwendienst
duidelijk sterker. Van Lynden was in 1941 samen met de secretaris-generaal van het
departement van Financiën om principiële redenen afgetreden als hoofd van de Dienst
omdat hij zich niet kon verenigen met de politiek van de bezetter.16. Zijn waarnemer
tot 1945, H.F.C. Hardenberg, was aanmerkelijk minder daadkrachtig, terwijl Bremer,
met zijn in stille diplomatie opgebouwde netwerken in de wereld van politiek en
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cultuur, in de crisissituatie meer wist te organiseren dan tijdens het starre tijdperk-Van
Lynden.
Bremer en Hardenberg verhinderden pogingen van de nieuwe machthebbers om
de Rijksgebouwendienst als cultureel-ideologisch instrument te gebruiken. Op 22
april 1941 werd Meinoud Rost van Tonningen benoemd tot nieuwe (waarnemend)
secretaris-generaal van Financiën, waarmee hij ook verantwoordelijk werd voor het
reilen en zeilen van de Rijksgebouwendienst. Zijn nationaal-socialistische medestander
Tobie Goedewaagen was op dat moment al secretaris-generaal van Volksvoorlichting
en Kunsten, de afsplitsing van OK&W. Goedewaagen stuurde op de dag van Rosts
benoeming al een brief aan zijn kersverse collega waarmee hij het architectuurbeleid
naar zich toe poogde te trekken: Het ware [...] wenschelijk, dat U bij het uitvaardigen
van besluiten en het beramen van plannen, die de architectuur raken en betrekking
hebben op het bouwen, eerst met mijn departement overleg pleegde.
In een snelle reactie, met onder meer een persoonlijk gesprek tussen Goedewaagen
en Hardenberg, wist de Rijksgebouwendienst deze overval, die ook voor het
monumentenbeleid ernstige gevolgen gehad zou kunnen hebben, te verijdelen.
In het algemeen kan gesteld worden, dat de Rijksgebouwendienst geen partij heeft
gekozen voor de bezetter. Als haast elke andere overheidsdienst is echter wel
meegewerkt aan de uitvoering van de door het Duitse gezag en zijn Nederlandse
ambtelijke verlengstuk opgelegde regelgeving. Zo werd, overigens
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5 De voormalige kanongieterij van Pieter Post (Hogere Krijgsschool) aan de Nieuwe Uitleg te
's-Gravenhage; toestand in juni 1945. Later verrees hier het ministeriegebouw van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen (architect Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff), dat dezer dagen spijtig genoeg
wordt gesloopt. Foto naar tekening juni 1945. O.K.W. [fotoalbum over nieuwbouw ministerie van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; aanwezig in bibliotheek Rijksgebouwendienst/ministerie van
V.R.O.M., 's-Gravenhage, nr 1G163/001], s.l. ['s-Gravenhage] s.a. [1953].

conform de bestaande internationale verdragen, onderdak geregeld voor het
niet-militaire Duitse apparaat. Individuele medewerkers hebben, ook bij de
bescherming van kunstschatten, grote dapperheid getoond; van de dienstleiding heeft,
voor zover is na te gaan, na de oorlog alleen Jan Emmen een lichte berisping gehad
wegens zijn houding tijdens de Bezetting. Zwaar lijkt zijn vergrijp niet opgevat te
zijn: de onderscheiding die hij enige maanden eerder had ontvangen voor zijn inzet
bij de kunstbescherming mocht hij behouden.17.
Toen de bouwstop van 1942 een einde maakte aan bijna alle niet-militaire
bouwprojecten, ook die van het Rijk, werd binnen de Rijksgebouwendienst naar
allerlei oplossingen gezocht om het personeel aan het werk en uit de Arbeitseinsatz
te houden. Een van de middelen, ook wel door enkele gemeenten toegepast, was het
laten uitvoeren van zeer gedetailleerde opmetingen van monumentale Rijksgebouwen
door het hele land. Omdat monumenten vanuit nazistische optiek tot een
gemeenschappelijk Germaans verleden behoorden, kon hier relatief veel tijd in
worden gestoken.18. Wellicht is ook het argument gebruikt dat de gebouwen bij
geallieerde bombardementen verwoest zouden kunnen worden, waarna het bestaan
van documentatietekeningen van groot belang zou kunnen zijn.
Die bombardementen, en ook diverse andere vormen van oorlogsgeweld, zouden
nog komen. De beschadigingen aan de toenmalige Rijksgebouwen van Geschiedenis
en Kunst bleken in 1945 aanzienlijk. De belangrijkste schadegevallen betroffen, naast
de Middelburgse Abdij, het Dinghuis aan de Grote Markt te Groningen (bijna geheel
verwoest), het gebouw van de belastingdienst (Markt 1) en de woning van de
Commissaris der Koningin in Arnhem (geheel verwoest), De Rijks-HBS en het
Landbouwhuis in Roermond, de Marechausseekazerne van Willemstad, de
Gevangentoren in Vlissingen en de Sint-Lievens-Monster-toren te Zierikzee (alle
ernstig verminkt). In Den Haag tenslotte werden onherstelbaar beschadigd: het Paleis
van Justitie (Korte Voorhout, voormalig paleis van prins Frederik), 't Wachtje aan
de Bosbrug en de vroegere Kanongieterij van Pieter Post aan de Nieuwe Uitleg.19.
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De aanslag op Middelburg
Op 17 mei 1940 werd in korte tijd een groot deel van een van de belangrijkste
monumentensteden van Nederland, Middelburg, met de grond gelijk gemaakt. De
Duitse Luftwaffe had opdracht gekregen om de Blitzkrieg tegen Nederland te
versnellen met een luchtaanval die in de categorie psychologische oorlogsvoering
kan worden ondergebracht. Al snel na de installatie door de Bezetter van een burgerlijk
bestuur in Nederland, onder leiding van Rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart,
bleek bij de Duitse autoriteiten opnieuw grote interesse te bestaan voor Middelburg
als historische stad. De wederopbouw van de Zeeuwse hoofdplaats werd zelfs een
van de speerpunten in het Duitse beleid van het creëren van groot-Germaanse culturele
voorposten aan de Noord-
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zeekust, in de geestelijke strijd tegen het weerbarstige Britse Rijk.
Ook bij de niet-Duitsgezinde Nederlandse overheidsinstanties werd bijzonder veel
belang gehecht aan een prestigieuze reconstructie van Middelburg. In de oude
binnenstad werden de werkzaamheden gedomineerd door twee grote
restauratieprojecten. Allereerst dat van het Gotische stadhuis en ten tweede dat van
het omvangrijke Abdijcomplex, oorspronkelijk een Middeleeuws klooster, maar in
de loop van de eeuwen uitgegroeid tot centrum van het regionale bestuur - al verwezen
de twee tot de Abdij behorende kerken wel overduidelijk naar de religieuze origine
van de gehele aanleg.
De gecompliceerde restauratie van de Abdij door de Rijksgebouwendienst zou door
schaarste aan materialen en middelen pas worden afgerond in 1971. De leiding van
het werk werd binnen de Dienst in 1940 in handen gelegd van H. de Lussanet de la
Sablonière, die met de pas in 1971 tot een goed einde gebrachte bouwopgave zijn
reputatie vestigde.

De Abdij tot aan de restauratie
Op het moment dat in mei 1940 het vernietigende Duitse bombardement werd
uitgevoerd, was de Rijksgebouwendienst juist enige jaren bezig met plannen om het
complex te restaureren. Ook werden voorbereidingen getroffen om historisch minder
belangrijk geachte delen van de Abdij door passende nieuwbouw te vervangen.
Daarmee zou ingespeeld kunnen worden op een steeds grotere behoefte aan
kantoorruimte bij de provincie en bij diverse rijksinstellingen in de regio. Ten behoeve
van de uitbreidingsplannen zouden op termijn overigens nog diverse gebouwen
aangekocht moeten worden, waaronder de kantoren van de Polder Walcheren (D)
en het grote hotel De Abdij (E) (zie plattegrond afb. 6). De bestaande plannen konden
in 1940 direct worden geschrapt. De brandbommen en de erop volgende enorme
vuurzee lieten maar weinig bouwsubstantie onaangetast. De Middelburgse brandweer
redde het kort daarvoor gerestaureerde Thoolse of Notarishuis (F), het toenmalige
Rijksarchief (T) en de iets buiten de ring van Abdijgebouwen gelegen Gistpoort (H).
De schade aan de andere vleugels varieerde van het verbranden van vloeren, kappen
en inventaris tot een volledige ineenstorting. Ook de twee Abdijkerken, eigendom
van de Hervormde Gemeente, en de tegen de Koorkerk gelegen Lange Jan, die aan
de stad behoorde, werden uiterst zwaar getroffen.
Het in 1940 grotendeels verwoeste Abdijcomplex was rond 1150 gesticht als klooster
voor een al enkele decennia binnen Middelburg bestaande kloostergemeenschap van
premonstratenzer kanunniken. In 1574 kwamen de Abdijgebouwen in handen van
het gewest Zeeland, dat hier ruimte vond voor zijn bestuurlijke en ambtelijke apparaat.
Zo bleef de situatie tot in de Franse Tijd. In 1798 kwam de eigendom van de
provinciale gebouwen aan de Staat. Tot ver in de vorige eeuw was het beheer van
deze landsgebouwen
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6 Plattegrond van het Abdijcomplex te Middelburg in 1939. Tekening Rijksgebouwendienst, 1939,
afgebeeld in: H. de Lussanet de la Sablonière, Restauratie aan het Abdijcomplex te Middelburg
1940-1971 [etc.], 's-Gravenhage 1980, p. 15.
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7 Luchtfoto Abdijcomplex te Middelburg in 1939. Foto 1939, fotograaf onbekend. Collectie bureau
Rijksbouwmeester, 's-Gravenhage.

in de provinciën een van de vele taken van de nieuwe Rijkswaterstaatsdienst. Een
deel van de Abdijgebouwen werd verkocht, de overige bouwdelen bleven in gebruik
bij regionale instanties of werden verhuurd aan derden. De kerken werden eigendom
van hun gebruikers.20.
Door verbrokkeling van de eigendom, te weinig waardering voor de historische
waarde en economische achteruitgang, raakte het Abdijcomplex ernstig in verval.
Victor de Stuers wist vanaf 1875, als chef Kunsten en Wetenschappen van
Binnenlandse Zaken, het tij te keren. Omdat de huisvesting van provinciale besturen
ook onder zijn ministerie ressorteerde, kon hij gelden vrij maken om het bureau van
Van Lokhorst in te schakelen bij een restauratie die tot 1910 zou duren. Behalve de
provincie kreeg ook het Rijksarchief in Zeeland, een instelling die direct onder De
Stuers' toezicht viel, een plaats binnen het complex. Het merendeel van de
werkzaamheden stond onder leiding van Van Lokhorsts uiterst kundige opzichter
Jan Frederiks (1849-1931) uit Middelburg.21.

De Middelburgse Abdij als Germaans kunstpodium
Zojuist is reeds gewezen op de grote interesse die de Duitse bezettingsmacht (en zijn
collaborateurs) aan de dag legde voor Middelburg als voorpost van Germaanse
beschaving aan de Noordzeekust. Bij de restauratie van de Middelburgse Abdij door
de Rijksgebouwendienst werd zeer concreet geprobeerd de herbouw ideologisch te
sturen. De diverse pogingen die werden ondernomen, waren overigens lang niet altijd
op elkaar afgestemd. Allereerst wilde de Beauftragte van Seyss-Inquart in Zeeland,
W. Münzer, min of meer op eigen initiatief, de Abdij een centrale positie in de
wederopbouwplannen voor de stad geven. Het zou naast een functie voor het bestuur
ook een centrum van Germaanse cultuur moeten zijn, met theaters en een sportterrein
dat ook voor grote politieke manifestaties, theatrale opvoeringen en dergelijke.
Waarschijnlijk had hij hierbij ook de in het hele Derde Rijk gebouwde
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openluchttheaters van de nationaal-socialistische Thing-Bewegung in gedachten.
Het gerestaureerde Abdijcomplex zou voorzien moeten worden van grote poorten
en galerijen om de grote massa's op passende wijze te kunnen herbergen.22.
Ook vanuit de Abteilung Siedlung und Bauten van het Rijkscommissariaat, waar
de stedebouwkundige Walter Münster (o 1907) hoofd van was, en door het
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8 Luchtfoto Abdijcomplex te Middelburg in juni 1940, een maand na de verwoesting. Foto H. de
Lussanet de la Sablonière, Rijksgebouwendienst, juni 1940. Collectie bureau Rijksbouwmeester,
's-Gravenhage.

Referat Niederlande van de Reichsstelle für Raumordnung, onder leiding van Herman
Roloff, werd gepoogd, deels met succes, om de herbouw van de stad in ideologisch
juiste banen te leiden. Geen van deze Duitse instanties wist in dit geval de
besluitvorming daadwerkelijk te beïnvloeden.
Dit lukte ook niet aan de met het Rijkscommissariaat verbonden Kultuurraad, een
quasi-Nederlandse instelling die nogal eens als concurrent van (onder meer) de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg op poogde te treden. Deze Raad stond
onder leiding van de hoogleraar G.A.S. Snijder. De Kultuurraad zag veel in de plannen
van een tweetal rechtstreeks door Seyss-Inquart ingeschakelde Utrechtse deskundigen,
G.C. Labouchère en Toon Haakma Wagenaar (1908-1986), die in 1941 in de geest
van Münzers plannen meldden dat een volkshoogeschool en een volkenkundig en
pedagogisch museum uitstekende bestemmingen voor het complex zouden zijn:
jaarlijks zou een groot volkenkundig congres gehouden moeten worden met een
internationaal-Germaansch karakter, feestelijk en breed opgezet, met voordrachten,
officiëele toespraken en voorstellingen. De Kultuurraad probeerde vergeefs de
Rijkscommissie en de Rijkbouwmeester te bewerken en bij de feitelijk architect van
de Abdijrestauratie, De Lussanet de la Sablonière, werden wat loze dreigementen
door Münzer geuit. De Lussanet wist zich echter steeds gedekt door zijn ambtelijk
chef, Bremer.23.

Interview met ir H. de Lussanet de la Sablonière
Van 1937 tot 1971 heeft ir H. de Lussanet de la Sablonière als architect gewerkt aan
de restauratie van het Middelburgse Abdijcomplex. In 1962 werd hij binnen de
Rijksgebouwendienst hoofd van het Landelijk Bureau Rijksmonumenten. In die
hoedanigheid hield hij zich ook bezig met andere restauraties van zijn dienst, de
grootste beheerder van monumenten in Nederland. Het is opvallend, dat in de recente
literatuur over de Wederopbouw in Middelburg, de naam van De Lussanet de la
Sablonière slechts zijdelings wordt vermeld, ook als het gaat om de periode van de
Tweede Wereldoorlog. Wellicht hangt dit samen met de zekere anonimiteit waartoe
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een architect binnen een grote overheidsinstellingen als de Rijksgebouwendienst
vaak veroordeeld is.
Een verdere verklaring voor het gebrek aan aandacht voor De Lussanet komt
ongetwijfeld voort uit het feit dat hij een aanhanger was van de Delftse School. De
waardering die er, zeker in de provincie Zeeland, bestond voor zijn optreden,
verdween in de jaren rond zijn vertrek bij de Rijksgebouwendienst in 1977.24. In de
wereld van de professionele monumentenzorg werd de traditionalistische benadering
van restaureren en ontwerpen door architecten als De
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9 Ir Henri (Hans) de Lussanet de la Sablonière, architect bij de Rijksgebouwendienst 1934-1977.
Foto Collectie ir H. de Lussanet de la Sablonière, 's-Gravenhage.

10 Abdij Middelburg; 's-Gravenhof (links) was in 1940 totaal verwoest en werd op verzoek van de
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg in de jaren 1962-1964 in Middeleeuwse trant herbouwd;
het oude gastenverblijf en infirmatorium rechts is vanaf 1946 ingrijpend hersteld, waarbij de gevel
aan de zijde van het plein een nieuw uiterlijk, naar ontwerp van De Lussanet kreeg. Foto 1978,
fotograaf onbekend. Collectie bureau Rijksbouwmeester, 's-Gravenhage.

Lussanet, opgevoed in de geest van Granpré Molière, Slothouwer en Van Heeswijk,
opeens sterk verguisd. Pas de laatste jaren is een meer afgewogen oordeel ontstaan
over het traditionalisme in de architectuur, een ontwikkeling waardoor ook het werk
van De Lussanet weer meer (positieve) belangstelling krijgt. De meer persoonlijke
achtergronden van de man die gedurende decennia, in het voetspoor van Van Lokhorst
en Van Heeswijk, het monumentenbeleid voor de Rijksgebouwen heeft bepaald, zijn
tot nu toe echter onderbelicht geweest.
Ir Henri de Lussanet de la Sablonière werd in 1907 geboren in Meppel. Was het
voor hem een vanzelfsprekende zaak dat hij na zijn middelbare-schooltijd bouwkunde
ging studeren?
Nee, ik heb lange tijd geaarzeld welke studie ik zou kiezen, al was het wel van het
begin af duidelijk dat mijn voorkeur in de richting van een artistieke scholing ging.
Uiteindelijk was er de keuze tussen een academieopleiding tot kunstschilder of een
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bouwkundestudie waarmee ik mij met restauraties van gebouwen bezig zou kunnen
houden. Het werd dus Delft. Er was daar overigens geen specifieke opleiding
restauratie, maar ik heb me toch enigszins in die richting kunnen specialiseren. Bij
het ontwerpen was ik aanvankelijk een middelmatig student, maar voor mijn
architectuurgeschiedenis had ik een 10. Met mijn docenten Slothouwer en Granpré
Molière had ik overigens uitstekende contacten.
Hoe ziet u uw relatie met de architectuuropvattingen van Granpré, de Delftse School?
Ik was als student een groot bewonderaar van Granpré Molière. En wat de Delftse
School betreft, laat ik het zo formuleren dat ik er geen voorvechter
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van was, maar wel een voorstander. Met de Nieuwe Zakelijkheid en haar medestanders
heb ik altijd weinig contacten gehad.
Hoe kwam u, al direct na uw afstuderen, zo gemakkelijk bij de Rijksgebouwendienst
terecht; midden in de crisisjaren lagen de banen voor een beginnend architect toch
niet voor het oprapen en zeker niet bij de zo zuinige Rijksgebouwendienst van Wan
Lynden? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ik werd er, meen ik, op geattendeerd
dat er bij de Rijksgebouwendienst een vacature was. Ik heb gesolliciteerd en ben
toen onder Van Heeswijk geplaatst; misschien zijn er vooraf contacten over mij met
Granpré geweest, maar daar is mij niets van bekend. U had het over de crisisjaren
en ja, nu u het zegt, is het inderdaad vreemd dat juist in die magere tijd een
formatieplaats werd gecreëerd - want een voorganger had ik niet. Ik had overigens
niet direct het idee dat Van Heeswijk mij met open armen ontving. Hij duldde mij,
maar was niet echt bereid werk aan me over te dragen - volgens mij was er toen
inderdaad ook betrekkelijk weinig belangrijks te doen voor het bureau. Ik mocht in
die periode wel met de oude vertrouwde opzichter van Van Heeswijk, G.M. Sturm,
overal mee naar toe.25. Hij was degene die in die jaren ook restauratiewerk verrichte,
bijvoorbeeld aan de Assumburg en aan het Muiderslot.
Waren er voor u na uw afstuderen nog andere opties dan een carrière bij de
Rijksgebouwendienst?
Via Slothouwer kon ik een beurs voor één jaar, voor Italië, krijgen en ik heb
geruime tijd overwogen daar op in te gaan. Uit angst dat ik bij terugkomst geen baan
kon vinden, heb ik het aanbod toch maar niet geaccepteerd.
Wat was uw eerste zelfstandige werk?
Nu, ik zei het al, ik werd wat aan het lijntje gehouden. Van Heeswijk heeft me
kort na mijn entree in de Dienst een vervelend karweitje opgedragen: het opmeten
van de Assumburg. Ik had tijdens mijn opleiding nog nooit zoiets gedaan en vond
het toen, als jong academicus van die generatie, eigenlijk ver beneden mijn stand!
Ik heb er echter veel van geleerd; het werk moest voor een deel vanuit een wankel
bootje worden verricht, maar het is allemaal gelukt.
Daarna, 1936, 1937 kwamen praktisch tegelijkertijd twee grote projecten bij mij
terecht, de uitbreiding van het Rijksarchief in Maastricht in een ernaast gelegen
vervallen kazerne en enkele ingrepen aan het Abdijcomplex van Middelburg. In
Maastricht trof ik een zeer grote troep aan; het betrof een in oorsprong Middeleeuws
Franciskanerklooster dat door Defensie vanaf de 16e eeuw totaal was uitgewoond.
De oudste delen werden gesloopt want het Rijk had geen geld om deze al zo'n 20
jaar leegstaande ruïnes op te knappen. Met beperkte middelen zijn toen de overige
gebouwen hersteld en heb ik er een vleugel aangebouwd, gedeeltelijk in de daar
aanwezige, 18e-eeuwse bouwtrant, gedeeltelijk in eigentijdse vormen. Omdat er geen
geld was, moesten diverse vloeren in beton worden uitgevoerd en moest de detaillering
in hoofdlijnen summier blijven.26. Recent is het complex door
Rijksgebouwendienst-architect Marc van Roosmalen trouwens op een interessante
wijze opnieuw aangepakt en tevens uitgebreid. Ik vind het erg mooi gedaan.
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Het andere project was, al enige tijd voor de oorlog, de Abdij.
Ja, in 1936 werd daar het Thoolse Huis aangekocht, dat ik in de twee eropvolgende
jaren heb gerestaureerd. Er waren nog meer plannen, maar na het bombardement
waren die niet meer zo relevant.
U noemt het bombardement; al heel kort daarna bent u al actief op de Abdij, was
dat zo vanzelfsprekend?
Nee, helemaal niet! Er was een enorme ontreddering in het land, ook bij de
Rijksgebouwendienst. Er was nogal wat schade aan diverse panden, waarvan heel
wat met een belangrijke functie, zoals PTT-gebouwen. Bij de zuinige
Rijksgebouwendienst van Van Lynden zou je niet zo'n grote aandacht voor een
geldverslindend project als de restauratie van de Abdij verwachten. Maar het was
juist Van Lynden die me acuut, in een spontaan initiatief en buiten Bremer om, met
een voor die tijd grote zak geld, f 30.000,- naar Middelburg stuurde om de eerste
consolideringswerkzaamheden te verrichten. Weet u hoe dat zat: hij had zeer
nostalgische herinneringen aan het complex, waar hij in zijn jeugd vaak gelogeerd
had. Een familielid, ik meen zijn grootvader, was Commissaris van de Koningin in
Zeeland geweest en had daar zijn ambtswoning. Verder had hij wel meer romantische
bindingen met Zeeland; hij had ook wat vervallen huizen naast het stadhuis in Veere
gekocht, die hij al voor de oorlog door mij wilde laten herstellen. Van Lyndens smaak
bleek echter wel erg op terugrestaureren gericht te zijn en ik heb dat dus geweigerd.
Toen heeft hij de districtsbouwkundige van Middelburg het werk laten uitvoeren.27.
Hoe was dat nu, toen u daar bij die ruïnes aankwam van een historisch complex dat
u toch redelijk goed kende?
Aan de ene kant was het natuurlijk afschuwelijk. Anderszins was het ook
indrukwekkend; het was een
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waanzinnig gezicht, al die vreemde kleuren. Op al de zwart-wit foto's van de ramp
is dat niet te zien.
Hoe was uw werkrelatie met Bremer, uw vakinhoudelijk chef, die toch ook wel iets
over restaureren wist te zeggen?
Bremer was ontzettend aardig. Hij heeft ook zeer constructief geholpen met zijn
planbeoordelingen en was door zijn lidmaatschap van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg ook een uitstekende verbindingslijn naar de monumenteninstanties.
Bremer kwam ook af en toe met leden van de Commissie naar Middelburg toe. In
het algemeen heeft Bremer weinig kritiek op mijn plannen gehad en ook de Commissie
wilde maar zelden wijzigingen ten opzichte van mijn voorstellen. Ik herinner me
bijvoorbeeld wel één conflictje, over de Commissariswoning. Ik wilde die wat draaien,
maar de heren waren er tegen en toen ging het niet door.
En hoe zat het met de veelbesproken pogingen van de Kultuurraad, Münzer,
Labouchère en Haakma Wagenaar om uw plannen te wijzigen?
Voor een zeer belangrijk deel speelde die discussie zich klaarblijkelijk af op een
hoger ambtelijk niveau dan dat waarbinnen ik toen opereerde, bij Bremer en Kalf die ik overigens vrij goed kende via de kunstbeschermingsactiviteiten waarbij ons
bureau al voor de oorlog betrokken was. Van veel onenigheid heb ik pas recent iets
vernomen. Met de Kultuurraad heb ik bijvoorbeeld nooit direct van doen gehad.
Haakma Wagenaar en Labouchère? Ach, je wist dat ze politiek niet goed zaten, wij
haatten ze wel een beetje, maar in de dagelijkse omgang waren ze helemaal niet zo
onaardig. Er was ook best een zeker wederzijds respect voor bepaalde standpunten,
architectuurhistorische dan. Labouchère was een zeer zwevend type, ik meen ook
dat hij naar het Oostfront is vertrokken, maar al heel snel weer terug was. Verhalen
dat zij mijn werk direct, ja zelfs ter plekke wilden bijsturen, zijn volkomen uit de
lucht gegrepen. We zaten daar maar met een handjevol mensen, elke activiteit zou
me acuut zijn opgevallen. Al die ideeën over grote poorten en galerijen waren
afkomstig van Münzer, absoluut niet van Labouchère en Haakma Wagenaar.
Naast U is op een bepaald moment ook uw veel bekendere collega Berghoef
(1903-1994), een particulier architect, naar de Abdij gehaald, om de Provinciale
Griffie te ontwerpen, die op de plaats van het totaal verwoeste hotel De Abdij kwam
te staan. Hoe was de verhouding tussen u beiden?
Ik heb al heel snel na de ramp een hoofdindeling voor het hele Abdijcomplex
gemaakt, die bijna geheel is nagevolgd. Ik had aanvankelijk het idee dat ik het allemaal
zelf wel zou kunnen redden. Veel collega's waren, zowel tijdens als na de oorlog niet
zo blij met mijn monopoliepositie bij dat enorme Abdijproject. Ik vond het natuurlijk
wel interessant en, eerlijk gezegd was ik toen teveel over het paardje getild. Toen
Bremer mij in 1941 vertelde dat niet ik maar Berghoef de Griffie zou gaan ontwerpen,
voelde ik me behoorlijk in mijn positie aangetast. Ten onrechte natuurlijk, dat begrijp
ik nu wel. Het is geweldig goed gelopen die samenwerking, ik heb er veel van geleerd
en er ook veel plezier aan gehad. Met Rothuizen en Van der Kloot Meyburg, de
restauratie-architecten van de kerken, had ik maar sporadisch contact.
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Had de Rijksgebouwendienst of had dit bijzondere project nu een speciale status als
het ging om financiering of materiaalverschaffing?
Nee, na de impulsieve start door Van Lynden kwamen we in het normale systeem
terecht. Dat betekende bijvoorbeeld een uiterst spaarzame toepassing van eikehout
en relatief veel oplossingen waarbij beton werd toegepast. Maar het ging uiterst
langzaam, ook na de oorlog. Het project is niet voor niets pas in 1971 afgesloten. De
mensen hebben er nu vaak een totaal vertekende voorstelling van, maar wij zaten
daar maar met zo'n twintig bouwvakkers in dat gigantische complex, waarvan ik alle
toegangen steeds liet afsluiten. Ik voelde me soms de abt van de Abdij. Het was een
eigen gemeenschap die met veel moeite aan de Arbeitseinsatz onttrokken bleef. Een
van de trucs was het oefenen met een officiële kunstbeschermingsbrandspuit die Kalf
voor ons geregeld had. Eigenlijk wat ridicuul, want wat viel er nog te blussen? Maar
goed, we spoten er stevig op los, waardoor de mannen via die spuit een beschermde
status hadden.
U zei net dat de restauratie tot 1971 duurde. Wat deed u dan al die tijd naast het
werk aan de Abdij? Een goede vraag, die ik me zelf direct na de oorlog ook stelde.
De Dienstleiding en de Rijksbouwmeester, vanaf 1946 Friedhoff, wilden in verband
met de nog gebrekkige verbindingen met Den Haag dat ik in Middelburg bleef om
de zaak in het oog te houden. Ik begon me daar echter al snel aardig te vervelen. En
dat terwijl ik de ene na de andere aanbieding van kerkbesturen en particulieren in
het Zeeuwse kreeg om restauraties uit te voeren. Als Rijksambtenaar zit je dan met
een probleem! Toen gaf Friedhoff, mijn chef vanaf 1946, me toestemming om onder
bepaalde voorwaarden in rijkstijd nevenwerkzaamheden te verrichten; in principe
was werk voor particulieren echter niet toegestaan. Zo heb ik bijvoorbeeld gewerkt
aan de Nederlandse Hervormde
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11 Abdij Middelburg, met rechts het al in 1937-1938 door H. de Lussanet de la Sablonière
gerestaureerde Thoolse Huis en links de Provinciale Griffie van J. Berghoef, uiteindelijk gerealiseerd
in de jaren 1957-1965, naar een ontwerp uit 1941-1945. Foto circa 1965, fotograaf onbekend. Collectie
bureau Rijksbouwmeester, 's-Gravenhage.

kerken in Oosterland, Brouwershaven, Oud-Vossemeer en Nieuwerkerk, maar ook
aan een woonhuis met winkel in IJzendijke.28. Later kwamen er wat meer rijksprojecten
in de regio naar me toe. Monumenten, zoals de Rechtbank in het Van de Perrehuis
(dat nu verbouwd wordt tot Rijksarchief) en de Rijkskweekschool aan de Lange
Noordstraat daar. Ook ontwierp ik nog een belastingkantoor in Breda, een
telefoongebouw in Dordrecht en het Rijkslyceum Petrus Hondius in Terneuzen.
Tenslotte werd ik door Bremer na de oorlog in de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg geloodst. Ik moet bekennen dat ik daar niet zo graag heen ging,
ik ben er begin jaren '50 al weer uitgestapt. Ik had voortdurend aanvaringen met J.W.
Frederiks, wiens vader in de tijd van Van Lokhorst het grootste deel van de Abdij
had gerestaureerd. Hij vond steeds maar weer dat de restauratie van zijn vader te
weinig recht werd gedaan. Heel onaangenaam.
Hoe werd uw werk aan de Abdij eigenlijk in de architectenwereld en daarbuiten
ontvangen?
Nu, de officiële waardering was er natuurlijk wel, zeker bij de gebruikers. Maar
vreemd genoeg kwam er nooit een echte professionele reactie op het restauratie- en
nieuwbouwbeleid van Berghoef en mij. We zijn niet echt geprezen, maar ook weer
niet echt afgekraakt. Dat heeft me lange tijd verbaasd. Misschien heeft men er
uiteindelijk geen raad mee geweten, toen het in 1971 voltooid was. Het traditionalisme
was net uit de gratie. Nu daar de laatste tijd weer een herwaardering van te bespeuren
is, begint men langzaamaan pas weer te begrijpen wat voor beslissingen wij in
Middelburg hebben genomen en waarom we dat hebben gedaan. Dat is een goede
ontwikkeling.
Tot slot: uiteindelijk, in 1962, bent u teruggekeerd naar Den Haag, om de dagelijkse
leiding op u te nemen van wat toen het Landelijk Bureau Rijksmonumenten heette.
Tot dat moment was J. Holstein (o 1911), die onder meer Loevestein, het Muiderslot
en de kerk van Halsteren restaureerde, degene die daar het beeld bepaalde.29. Nadat
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u aantrad, wat heeft u toen nog voor projecten uitgevoerd - u bleef immers tot uw
zeventigste in dienst?
Het leiding geven aan het bureau hield in die tijd een heleboel advieswerk in, aan
regionale directies en aan de districten van de Dienst; dat is binnen de
Rijksgebouwendienst trouwens op dit moment heel anders gestructureerd. Naast
betrokkenheid bij de
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restauratie van de vesting Naarden, een enorm, nog steeds lopend project, heb ik
twee grote restauraties verricht in het Haagse, waar ik goede herinneringen aan heb:
het Catshuis en het huis Vijverberg op het Buitenhof, in gebruik bij de Tweede
Kamer.30. De periode Middelburg, met de Abdij, blijft echter bepalend voor mijn
bekendheid als restauratiearchitect. Soms, nu ruim een halve eeuw verstreken is,
moet ik dat belang dat men daar in ziet wat relativeren.31.

Besluit
De grootschaligheid en professionaliteit van De Lussanets Abdijproject zorgden
ervoor dat monumentenzorg binnen de Rijksgebouwendienst een veel bredere,
serieuzere aandacht kreeg dan tot dan toe gebruikelijk was. Na het vertrek van De
Lussanet de la Sablonière bleef zijn bureau binnen de Rijksgebouwendienst
voortbestaan onder leiding van diverse opvolgers. Begin jaren '80 vond een splitsing
van taken plaats waarbij het algemene monumentenbeleid van de Dienst, het
bouwhistorisch onderzoek en de taak op het gebied van toetsing en begeleiding van
restauratieprojecten bij het bureau van de Rijksbouwmeester terecht kwam.32. Dat
het monumentenbeleid de laatste halve eeuw binnen de Rijksgebouwendienst een
belangrijk aandachtspunt is geworden, vloeit dus voor een niet onaanzienlijk deel
voort uit de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, een gegeven om te
overdenken.

Eindnoten:
1. Tenzij anders vermeld, is voor de informatie in dit artikel geput uit: interview met ir M. Bolten
te Voorburg, 1995, interview met ir H. de Lussanet de la Sablonière te 's-Gravenhage, 1995;
H.P. Baard, Kunst in schuilkelders. De Odyssee der nationale kunstschatten gedurende de
oorlogsjaren 1939-1945, 's-Gravenhage 1946; J.A.A. Bervoets, Inventaris van het archief van
het ministerie van Binnenlandse Zaken afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918.
's-Gravenhage (Algemeen Rijksarchief) 1985; Koos Bosma (red.), Architectuur en stedehouw
in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg 1940-1948, Rotterdam 1988; Koos Bosma &
Cor Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak. De geschiedenis van architectuur en stedebouw
tijdens de bezetting en de wederopbouw van Nederland, Rotterdam 1995; Eric de Lange, Sober
en Solide. De wederopbouw van Nederland 1940-1965, Rotterdam 1995; H. de Lussanet de la
Sablonière, Restauratie aan het Abdijcomplex te Middelburg 1940-1971. Verslag van de
restauratie en herbouw van de Rijks- en Provinciale gebouwen behorende tot het Abdijcomplex
te Middelburg. Uitgevoerd door de Rijksgebouwendienst gedurende de periode 1940-1971,
's-Gravenhage 1980; W. Martin, Herleefde schoonheid. 25 Jaar monumentenzorg in Nederland
1918 - 10 mei - 1943, Amsterdam 1945; Corjan van der Peet & Guido Steenmeijer (red.), De
rijksbouwmeesters. Twee eeuwen architectuur van de Rijksgebouwendienst en zijn voorlopers,
Rotterdam 1995; J.A.C. Tillema, Schetsen uit de geschiedenis van de monumentenzorg in
Nederland, 's-Gravenhage 1975. Verder: 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, afdeling
Kaarten en Tekeningen, tekeningen archief Rijksgebouwendienst en rechtsvoorgangers
1824-1945 en 's-Gravenhage, Rijksgebouwendienst (hoofdzetel), semistatisch archief Bureau
Rijksbouwmeester 1879-1991, dozen 370-371.
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2. Zie voor deze monumenten, die geleidelijk aan veelal hun rijksgebruikers kwijtraakten: G.H.P.
Steenmeijer, Monumenten zonder Rijkshuisvestingsfunctie. Een studie naar de geschiedenis
van hun verwerving. 's-Gravenhage (Rijksgebouwendienst, bureau Rijksbouwmeester) 1989.
Momenteel vallen de monumenten zonder rijkshuisvestingsfunctie, waarvan in de meeste
gevallen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de formele materieel beheerder
is, bij de Rijksgebouwendienst onder de categorie monumenten met erfgoedfunctie.
3. In de meeste gevallen werd de Rijksgebouwendienst ingeschakeld op verzoek van het ministerie
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en zijn rechtsopvolgers. Incidenteel wordt door de
Rijksgebouwendienst aan derden nog steeds rechtstreeks advies op monumentengebied gegeven,
met name vanuit het bureau van de Rijksbouwmeester.
4. De afdeling Kunsten Wetenschappen werd in 1918 overgebracht naar het toen opgerichte,
nieuwe ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De Stuers was in 1901 vertrokken
als afdelingschef, waarna J.A. Roijer hoofd werd; hij werd op zijn beurt in 1916 opgevolgd
door M.I. Duparc.
5. In 1921 werd Pierre Cuypers als diensthoofd opgevolgd door zijn zoon Jos, die al vanaf de late
negentiende eeuw aan het bouwbureau verbonden was geweest. Vanwege de op handen zijnde
reorganisatie van het rijksbouwwezen werd Jos Cuypers (1861-1949) slechts als waarnemer
aangesteld. In 1924 ging hij met het bureau over naar de Rijksgebouwendienst en bleef tot zijn
dood als adviseur aan deze dienst verbonden, de laatste jaren onbezoldigd. Hij hield zich in
tegenstelling tot zijn vader enkel bezig met het Amsterdamse Rijksmuseum.
6. Van Heeswijk kwam in dienst bij het bureau van Van Lokhorst op 16 april 1896 ('s-Gravenhage,
Rijksgebouwendienst (hoofdzetel), semi-statisch archief, archief Voorlopers Rijksgebouwendienst
1851-1922 (nr 1107-16), doos 2, dossier 2-1, fol. 16). Zie voor Van Heeswijk verder de bijdrage
in dit Jaarboek van R. Meischke.
7. Overigens bleek Vrijman achteraf niet schuldig aan het hem ten laste gelegde; zijn officiële
rehabilitatie liet echter jaren op zich wachten.
8. Zie voor restauraties door Van Heeswijk ook de bijdrage in dit Jaarboek van R. Meischke.
Arnhem: het provinciehuis zou bij de Slag om Arnhem verloren gaan. Aduard: P.C. van der
Heiden, Bouwhistorische documentatie en waardebepaling NH-kerk Aduard. 's-Gravenhage
(Rijksgebouwendienst, bureau Rijksbouwmeester) 1992. Utrecht: C.J. van der Peet,
Bouwhistorische documentatie en waardebepaling Pandhof van Sint Marie Utrecht.
's-Gravenhage (Rijksgebouwendienst, bureau Rijksbouwmeester) 1984. Van Heeswijks aanpak
in Utrecht was geheel in de geest van Cuypers. Van Heeswijk werd bij dit rijksproject
ingeschakeld nadat Cuypers door Jan Kalf op grove wijze de laan uit was gestuurd, op basis
van achteraf gezien onterechte beschuldigingen over de juiste interpretatie van de geschiedenis
van de pandhof. De Cuyperiaanse benadering van het project in Utrecht door Van Heeswijk
kan de relatie tussen hem en Kalf onmogelijk goed hebben gedaan.
9. Het gebouw, de oude Groot-Kapittelzaal ten Dom, was in de vorige eeuw reeds aangepakt,
achtereenvolgens door Tilleman Suys (1783-1861) en Pierre Cuypers. Zie verder G.C. Bremer,
Kort geschiedkundig overzicht van de Aula der Rijksuniversiteit te Utrecht, Bouwkundig
Weekblad Architectura 58 (1937), p. 2.
10. 's-Gravenhage, Rijksgebouwendienst (hoofdzetel), semistatisch archief, archief Voorlopers
Rijksgebouwendienst 1851-1922 (nr 1107-16), doos 2, dossier 2-1, fol. 120.
11. De lijn zal zeker niet via Bremer zijn gelopen; hij en Granpré waren sinds circa 1920
gebrouilleerd (Van der Peet & Steenmeijer o.c, p. 443). Bremer was ook niet gecharmeerd van
Granpré's architectuurtheorieën.
12. Dr ir J. Emmen had eerder nationale bekendheid verworven als constructeur van het
radiozendstation Kootwijk (architect Jules Luthmann), dat in de jaren 1920-1923 door de
Landsgebouwendienst was gebouwd. Latere projecten die zijn roem lieten stijgen waren de
voor de bouwdienst van Rijkswaterstaat ontworpen havengebouwen van de Noordersluis te
IJmuiden (1930) (K. Bosma, De kunstwerken van Rijkswaterstaat, Rotterdam 1993, pp. 12-13
en § 0430) en plannen uit de jaren '30 voor een grote brug over de Nieuwe Maas te Rotterdam
(Rob Dettingmeijer, Open Stad; planontwikkeling, stedebouw, volkshuisvesting en architectuur
in Rotterdam tussen de twee Wereldoorlogen [Diss. Utrecht 1988]. s.l.s.a.. pp. 88-93, 181 en
376). Na de oorlog, in augustus 1946 werd het feit dat Emmen al geruime tijd adviezen aan het
College van Algemeene Commissarissen voor den Wederopbouw gaf, gehonoreerd met de
persoonlijke titel van Adviseur van dit College ('s-Gravenhage, Rijksgebouwendienst, bureau
Rijksbouwmeester, documentatiedossiers, geschiedenis van de Rijksgebouwendienst en
voorlopers, personeelsgegevens, dossier dr ir J. Emmen).
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13. De nieuwe Maasbrug te Maastricht, Bouwkundig Weekblad Architectura 53 (1932), p. 27.
14. Er werden door de Rijksgebouwendienst adviezen verstrekt over aanpassingen van gebouwen,
ook van derden, tegen geweld en over het ontwerpen van constructies ter bescherming van
kunstschatten (bijvoorbeeld grafmonumenten). Verder werden er activiteiten ontplooid op het
gebied van het inrichten van schuilplaatsen voor de roerende monumenten. Zo werd kasteel
Radboud in Medemblik tot provisorische bergplaats ingericht en werden elders kunstbunkers
aangelegd. Zie hiervoor de bijdrage van Miranda Maring elders in dit Jaarboek.
15. In 1946 werd Bremer voorzitter van de nieuwe Rijkscommissie; daarnaast diende hij de
Rijksgebouwendienst nog op verschillende terreinen van advies. Friedhoff werd in 1946 lid;
hij bekleedde het Rijksbouwmeestersambt in de jaren 1946-1957 en zette zich in deze tijd actief
in binnen de Rijkscommissie - hoewel monumentenzorg hem au fond niet werkelijk interesseerde.
Hoekstra was al vanaf 1924 de feitelijk adjunct-Rijksbouwmeester onder Bremer, die hij in
1945, bij diens pensionering, voor een half jaar als Rijksbouwmeester opvolgde.
16. Al spoedig vroeg de regering in Londen hem over te komen om haar terugkeer, te zijner tijd,
naar Nederland te helpen voorbereiden. In zuid Frankrijk werd Van Lynden gearresteerd. Na
een gruwelijke behandeling in Franse en Nederlandse gevangenissen van het Duitse regime
werd hij door het Verzet bevrijd en dook hij onder. In 1945 trad hij nog enkele maanden als
hoofd van de Rijksgebouwendienst op, met de persoonlijke titel van Directeur-Generaal. Kort
daarop werd hij eerst vice-voorzitter (en feitelijk leidinggevende) van het Nederlandsche Roode
Kruis, waarna al snel zijn benoeming volgde tot Grootmeester van het Huis van koningin
Wilhelmina. Van Lynden overleed echter al in 1946. Bij de Rijksgebouwendienst werd Van
Lynden opgevolgd door de waterstaatsman C.T.C. Heyning, een persoonlijke vriend van Jan
Emmen. Heyning, die de Dienst tijdens een cruciale fase van de Wederopbouw met stevige
hand stuurde, was in tegenstelling tot zijn voorganger een Kulturmensch, die goede architectuur
en monumentenzorg als een van de basiselementen van zijn beleid zag.
17. 's-Gravenhage, Rijksgebouwendienst, bureau Rijksbouwmeester, documentatiedossiers,
geschiedenis van de Rijksgebouwendienst en voorlopers, personeelsgegevens, dossier dr ir J.
Emmen; berisping in mei 1947, toekenning penning van verdienste in zilver december 1946.
In 1947 ook behield Emmen ook zijn officierschap in de Orde van Oranje-Nassau van 1933.
18. Zie diverse tekeningen in: 's-Gravenhage, Algemeen Rijksarchief, afdeling Kaarten en
Tekeningen, tekeningen archief Rijksgebouwendiensten rechtsvoorgangers 1824-1945.
19. Voorloopig overzicht van de Oorlogsschade toegebracht aan de Nederlandsche Monumenten
van Geschiedenis en Kunst, s.l.s.a., pp. 322 & 748. Op 23 januari werd nog een Duits
bombardement uitgevoerd op de Abdij van Middelburg, waarbij onder andere in de vroegere
Statenzaal het Middeleeeuwse keldergewelf werd beschadigd. Zie ook de bijdrage van wijlen
jhr dr E.O.M, van Nispen tot Sevenaer in dit Jaarboek.
20. Pas sinds de jaren '70 worden de gebouwen (met uitzondering van de kerken, die eigendom
zijn van de Hervormde Gemeente en de Lange Jan, die aan de stad toebehoort) in gedeelten
weer overgedragen aan de provincie. Binnenkort zal deze operatie zijn voltooid. De
Rijksgebouwendienst heeft op basis van afspraken uit de Tweede Wereldoorlog wel tot het
midden van de 21ste eeuw de onderhoudsplicht voor de twee kerken.
21. Frederiks had in Middelburg eveneens bekendheid als particulier architect en aannemer.
22. Voor deze thematiek wordt verwezen naar de volgende literatuur: Bazon Brock & Achim Preiß
(ed.), Kunst auf Befehl? Dreiunddreißig bis Fünfundvierzig. München 1990; Joachim Petsch,
Kunst im Dritten Reich. Architektur. Plastik, Malerei, Alltagsästhetik. Keulen 1987 (ed. princ.
1983); Michael Prinz & Rainer Zitelman (ed.), Nationalsozialismus und Modernisierung.
Darmstadt 1994 (ed. princ. 1991); Rainer Stommer, Die inszenierte Volksgemeinschaft. Die
‘Thing-Bewegung’ im Dritten Reich. Marburg 1985; Klaus Vondung, Magie und Manipulation;
Ideologischer Kult undpolitische Religion des Nationalsozialismus. Göttingen 1971.
23. K. Bosma & K. Verschoor, De herbouw van het stadhuis; in: Koos Bosma (red.) Architectuur
en stedebouw in oorlogstijd. De wederopbouw van Middelburg 1940-1948, Rotterdam 1988,
p. 57-58 en vriendelijke mededeling ir H. de Lussanet de la Sablonière te 's-Gravenhage, 1994.
24. De Lussanet heeft tot zijn 70ste bij de Rijksgebouwendienst gewerkt.
25. Sturm (o 1877) was in dienst gekomen bij het bureau van Vrijman per 1 april 1915
('s-Gravenhage, Rijksgebouwendienst (hoofdzetel), semi-statisch archief, archief Voorlopers
Rijksgebouwendienst 1851-1922 (nr 1107-16), doos 2, dossier 2-1, fol. 22-23). Zie voor zijn
latere rol bij de Kunstbescherming de bijdragen van D. van Laanen en G. Berends in dit Jaarboek.
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26. J.H. van Weert & C.C. van Hoogevest, Bouwhistorische documentatie en waardebepaling
Rijksarchief in Limburg, Sint-Pieterstraat 5-7 Maastricht (2 delen). 's-Gravenhage
(Rijksgebouwendienst, bureau Rijksbouwmeester) 1989.
27. Het betreft de panden Markt 9 c.a..
28. Verder: de N.H.-kerk en toren te Oostkapelle en de herinrichting van het stadhuis te Hulst, beide
samen met architect Sturm te 's-Heer Hendrikskinderen en een verbouwing in het stadhuis te
Bergen op Zoom, samen met A. van der Steur. Ook de eerste fasen van de restauraties van de
Gasthuiskerk en de Kloveniersdoelen te Middelburg en die van kasteel Westhove te Oostkapelle;
de tweede fasen werden uitgevoerd door architect Van Beveren te Veere.
29. In dienst van de RGD in 1938, samen met Jo Kruger (1914-1984), die later als particulier
architect zijn sporen zou verdienen in de restauratiebranche ('s-Gravenhage,
Rijksgebouwendienst, bureau Rijksbouwmeester, documentatiedossiers, geschiedenis van de
Rijksgebouwendienst en voorlopers, personeelsgegevens). Holstein vertrok naar het adviesbureau
van de Rijksgebouwendienst, waar hij onder meer ontwerpen maakte voor de gebouwen in het
buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Uiteindelijk verhuisde Holstein naar dit
departement. Hij ontwierp daar bijvoorbeeld de Nederlandse ambassade in het vroegere
Oost-Berlijn.
30. H. de Lussanet de la Sablonière, De restauratie van Buitenhof 34 tot en met 38 te 's-Gravenhage
ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; in: Bulletin KNOB 74 (1975), pp.
97-126 en H. de Lussanet de la Sablonière, Nog eens de restauratie van Buitenhof 37 en 38 te
's-Gravenhage; in: Bulletin KNOB 75 (1976), p. 98.
31. Een van de laatste projecten van De Lussanet was de bouw, aan de zuidzijde van het Haagse
Binnenhof, van het z.g. Schepelgebouw, dat bij de recent tot stand gebrachte uitbreiding van
de Tweede Kamer echter voor het grootste deel weer is gesloopt.
32. Het resterende deel van het landelijk bureau rijksmonumenten, de afdeling Architectuur en
Restauratietechniek van de Rijksgebouwendienst, houdt zich momenteel onder meer bezig met
het dagelijks beheer van de koninklijke paleizen en met enkele grotere restauratieprojecten.
Daarnaast worden nog steeds technische adviezen aan andere onderdelen van de Dienst verstrekt.
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Miranda Maring
Het Paaslo-Pantheon: monument van Kunstbescherming*
Idyllisch gelegen aan een vijver in het bos bij Paaslo staat een groot
cilindrisch gebouw met een enorm wapentableau. Wie het terrein betreedt
wordt direct nieuwsgierig naar de oorsprong van dit gesloten bouwwerk.
De ontstaansgeschiedenis blijkt veel minder idyllisch dan de omgeving.
Het gaat hier om de Rijksbergplaats voor Kunstschatten die tijdens de
Tweede Wereldoorlog naar ontwerp van de Rijksgebouwendienst is
gebouwd. Dankzij het Monumenten Inventarisatie Project was deze
kunstbunker al aan de vergetelheid ontrukt en de belangstelling nam nog
toe toen het gebouw in 1991 te koop werd aangeboden. Na 53 jaar is deze
schatplaats een bijzonder bouwkundig oorlogsmonument geworden, een
stenen herinnering aan de in 1939 opgerichte Inspectie Kunstbescherming.

Kunstschatten in schuilkelders
Het ontstaan van de Rijksbergplaats voor Kunstschatten bij het Overijsselse dorp
Paaslo komt voort uit een reeks van kunstbeschermings-initatieven die reeds vóór
de Tweede Wereldoorlog was ingezet. Voorgaande oorlogen hadden de kwetsbaarheid
van het kunstbezit al doen onderkennen. De noodzaak tot ‘fysieke’ kunstbescherming
werd nog vergroot door de modernisering van de artillerie en de opkomst van de
militaire luchtvaart. Ondanks Nederlands hardnekkige neutraliteitspolitiek kon de
overheid de ogen niet sluiten voor de toenemende oorlogsdreiging. In de zomer van
1938 presenteerde dr. Jan Kalf, directeur van het Rijksbureau voor de
monumentenzorg, zijn plannen voor de bescherming van kunstwerken tegen
oorlogsgevaren in een gelijknamige publicatie.1. In dit rapport gaf hij een overzicht
van de oorlogsgevaren voor kunstwerken, aan de hand van gegevens van de Eerste
Wereldoorlog en de Spaanse Burgeroorlog, en van de maatregelen die in verschillende
landen getroffen waren om het cultuurgoed zoveel mogelijk te beschermen. Voor de
roerende kunstwerken in musea, archieven en bibliotheken in Nederland stelde Kalf
vast dat de belangrijkste collecties (Rijksmuseum, Frans Halsmuseum, Mauritshuis
en Boymansmuseum) dicht bij elkaar lagen en bovendien in een strategisch gevaarlijk
gebied. Hij pleitte dan ook voor de aanleg van een aantal bomvrije kluizen waar
tenminste de belangrijkste kunstwerken in tijden van gevaar veilig opgeslagen konden
worden. De duinstreek leek hem hiervoor het meest geschikt. Naar aanleiding van
Kalfs publicatie werd door de ministers van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
(OKW), Binnenlandse Zaken en Defensie een Contactcommissie voor de bescherming
van culturele waarden tegen oorlogsgevaren ingesteld die de ideeën uit het rapport
voor organisatie en uitvoering van de kunstbescherming verder zou uitwerken. In
deze ambtelijk-militaire commissie hadden vertegenwoordigers van de
Luchtbeschermingsdienst, de afdeling Kunsten en Wetenschappen van OKW, de
Generale Staf en de Genie zitting.2. Op aanraden van de commissie en in navolging
van het rapport van Kalf werd in augustus 1939 een afzonderlijk bureau Inspectie
Kunstbescherming geformeerd met Kalf aan het hoofd. Hij werd bijgestaan door
architect J.W. Janzen als adjunct-inspecteur, en secretaris H. Vreede.
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Commissie en Inspectie gingen voortvarend aan de slag. Met betrekking tot de
aanleg van bomvrije bergplaatsen gaven zij opdracht om van een aantal
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1 Het hoge schuttersstuk van de schilder J.A. Backer wordt op een glasauto onder de poort van het
Rijksmuseum gereed gemaakt voor transport naar Medemblik, september 1939 (Foto Rijksmuseum,
Amsterdam).

musea de kelders te versterken, ondermeer van het Mauritshuis. De
Rijksgebouwendienst (RGD) maakte de ontwerpen en voerde de directie van de
verbouwingen, evenals bij de latere bewaarplaatsen alle onder leiding van
Hoofdingenieur dr.ir. J. Emmen.3. In Maastricht werd de kelder van het stadhuis
verstevigd. Daarnaast werd contact opgenomen met de mergelspecialist ir. D.C. van
Schaik om de mogelijkheid van een schuilplaats in de mergelgrotten van de St.
Pietersberg te onderzoeken. Intussen liet de gemeente Amsterdam in de duinen bij
Castricum een ondergrondse kluis bouwen voor de collecties uit de hoofdstedelijke
musea.4. Nadat in augustus al de Nachtwacht en andere topstukken uit het
Rijksmuseum waren overgebracht naar kasteel Radboud bij Medemblik en enkele
kerken in Noord-Holland, werd in oktober 1939 definitief besloten om voor de grote
musea uit het westen van het land, bergplaatsen in de duinen te bouwen (afb. 1 ).5.

Kunstbunkers in de duinen
Als Inspecteur Kunstbescherming was Kalf de spil in alle activiteiten rond de
totstandkoming van de bewaarplaatsen. Blijkens zijn brief van 26 april 1939 aan
Genie-kapitein C.J.W. Lanen van de Contactcommissie had Kalf al een voorstel
uitgewerkt voor een aantal abri's in de duinen. Elke bergplaats zou moeten bestaan
uit vier vertrekken, met in totaal een nuttig vloer-oppervlak van ongeveer 60 m2, en
afgedekt met een zandlaag van 8 m dik.6. Een dergelijke dekking werd geacht bestand
te zijn tegen bommen van 300 kg - een uitgangspunt dat enerzijds was gebaseerd op
een Duitse publicatie over Luchtbescherming uit 1934 en anderzijds op overleg met
de Commissie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek en andere
aangezochte deskundigen.7.
Hoewel de natuurkundige prof.dr. W.J. de Haas zich daarbij had uitgesproken
voor bescherming tegen bommen van 500 kg, werd uiteindelijk volstaan met een
minder zware dekking. Dit vanuit de veronderstelling dat zwaardere bommen alleen
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gebruikt zouden worden voor doeleinden van groot militair belang en niet voor
onzichtbare kunstbunkers onder onschuldig duinzand.8.
In verband met de zware technische en militaire eisen (grote zanddekking en een
gebied dat niet strategisch van belang was) die aan de bouwlocatie werden gesteld,
werden slechts twee duingebieden geschikt bevonden: een terrein van de Amsterdamse
Waterleidingen bij Zandvoort en een terrein van het Provinciale Waterleidingbedrijf
voor Noord-Holland bij Heemskerk. Op 14 december 1939 waren de
onderhandelingen over het gebruik van de terreinen
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rond. De RGD is daarna nog twee maanden bezig geweest om een conflict over de
aanneemsom op te lossen, terwijl het ontwerp van Emmen - licht afwijkend van Kalfs
voorstel - al lang gereed was. Uiteindelijk werd pas op 1 april 1940 begonnen met
de bouw van het complex bij Heemskerk (afb. 2).9. Zes weken later vielen de Duitsers
Nederland binnen en werd de bescherming van de al tijdelijk naar scholen, kerken
en kastelen verplaatste kunstwerken tegen oorlogsgevaren nog dringender.
Tijdens de bezetting bleef de Nederlandse organisatiestructuur zoveel mogelijk
intact, waarbij de Duitsers bepaalden wat er moest gebeuren en er voor de
Nederlanders enige speelruimte bestond de maatregelen naar eigen inzicht uitvoeren.10.
De Inspectie Kunstbescherming kon zo het nationale kunstbezit zelf veilig
onderbrengen en er toezicht op houden, niet alleen ter preventie van eventuele schade
maar ook als voorzorg tegen mogelijke kunstroof. De bouw van de kunstbunkers te
Heemskerk werd na de Duitse inval dan ook onverminderd voortgezet, zij het onder
moeilijker omstandigheden. De kluizen werden in maart 1941 opgeleverd en
vervolgens geheel gevuld met kunstschatten uit het Rijksmuseum.11.
Het Heemskerkse complex bestond uit twee betonnen bergplaatsen die ieder waren
verdeeld in twee kluizen en voorzien van een ‘geknikte ingang’ - met twee haaks op
elkaar staande toegangstunnels - om de drukgolf van een eventuele bom terug te
dringen. Iedere kluis had een voorhof van 3 bij 4 m (om de draai te kunnen maken
met grote kunststukken) en een motorkamer voor de luchtdroog- en
ventilatie-apparatuur,

2 De Rijksbergplaats voor Kunstschatten te Heemskerk vóór de zand-afdekking, begin 1941. Op de
voorgrond de toegangstunnel, daarachter de eigenlijke kluizen (Foto Rijksmuseum Amsterdam).

die aangesloten was op het gewone electriciteitsnet. Verder stond in één van de twee
gangen een noodstroom-aggregaat op diesel. De ene bergplaats was hoger dan de
andere om de grote schuttersstukken uit het Rijksmuseum te kunnen bergen. De
achterste kluis van die bunker had een extra brede (scherf- en gasvrije) deur. De
andere bunker had twee kluizen van 3 m hoog. De kluizen hadden elk een middenpad
met links en rechts vier korte muurtjes waartussen de ijzeren schilderijrekken aan
rails aan het plafond waren opgehangen. Iedere kluis mat 9 bij 7 m en had daardoor
ongeveer het door Kalf voorgestelde opppervlak van 60 m2. De bergplaatsen waren
geheel geconstrueerd in gewapend beton, met 80 cm dikke wanden, een dak van 1.50
m en een vloer 50 cm dik. Door de zanddekking van 12 m en de beplanting met
helmgras vielen zij nauwelijks in het duinlandschap op.12.
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De kunstbunkers bij Zandvoort, identiek aan de lagere van Heemskerk, werden
tussen 15 juli 1940 en 1 mei 1941 gerealiseerd. Zij werden gevuld met de collecties
van het museum Boymans, Mauritshuis, Frans Halsmuseum en andere musea uit het
westen. Voor de bouw van beide complexen was een krediet gereserveerd van f
290.000 (op een totale begroting voor de kunstbescherming van 2 miljoen), maar
uiteindelijk was nog f 40.000 extra nodig tengevolge van de ontstane
oorlogsomstandigheden.13.

De ‘Spitzenwerke’ naar de St. Pietersberg
Helaas hebben de kunstbunkers in de duinen slechts enkele maanden kunnen
functioneren. Door de
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3 Grotgang in het mergelgesteente van de St. Pietersberg te Maastricht. In de duisternis en stilte van
de St. Pietersberg, een farao waardig, hebben de belangrijkste Nederlandse kunstschatten het einde
van de Duitse bezetting afgewacht (Foto P.A. Rueck, december 1941).

4 De wapening van de betonwanden wordt in de gemodelleerde grotgang in de St. Pietersberg
aangebracht. Om vóór maart 1942 (ultimatum van de ontruiming van de kunstbunkers in de duinen)
met de nieuwe schuilplaats gereed te zijn, werd dag en nacht doorgewerkt (Foto P.A. Rueck, december
1941).

Duitse plannen tot aanleg van de Atlantikwall veranderde de strategische positie van
de duinen radicaal. Van relatief veilige rand van een turbulent continent werd de
duinstreek langs de Noordzee een militair doel van de hoogste orde en als zodanig
volstrekt ongeschikt voor de berging van kwetsbare kunstwerken.14. Op 28 november
1941 kreeg prof.dr. J. Van Dam, Secretaris-Generaal van het Ministerie van
Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming, van General Kommissar für
Verwaltung und Justiz F. Wimmer order om vóór maart 1942 de kunstbergplaatsen
in de duinen te ontruimen. De kunstwerken moesten worden overgebracht naar nieuw
te bouwen bergplaatsen in het oosten van het land. Wimmer wilde snel voorstellen
daarvoor zien, alsmede een lijst van te beschermen kunstwerken. Hij dacht daarbij
aan ‘Spitzenwerke’ als de schilderijen van Rembrandt, Vermeer, en andere beroemde
kunstenaars.15. Protesten van Van Dam tegen de beslissing van de bezetter mochten
niet baten.16.
Intussen had Kalf al aan Van Schaik te Maastricht bericht dat de plannen voor een
bergplaats in de St. Pietersberg hoogst actueel waren geworden. Hij stuurde hem de
tekeningen van de kunstbunkers in de duinen ter oriëntatie, waarna Van Schaik samen
met Emmen van de RGD de plannen concreet uitwerkte.17. Op 11 december 1941
kreeg de RGD opdracht een schuilplaats in de St. Pietersberg aan te leggen. Vier
dagen later nam het werk een aanvang, en wel door het verbreden en modelleren van
de meest geschikte grotgang (afb. 3 en 4). Men werkte dag en nacht door, behalve
op eerste Kerstdag. Er werd gewerkt in drie ploegen, met 7 uitvoerders, 7 voorlieden
en ongeveer 50 arbeiders. Via de Hoofdinspecteur van het Mijnwezen werden
mijnwerkersbonnen geregeld, waarop de ploegen extra voedsel konden krijgen.18.
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In de mergelgrotten heerste een constante temperatuur van 6o C. zodat er ook in
de winter goed gewerkt kon worden. Op 9 januari 1942 viel echter een strenge
vorstperiode in die vertraging van de bouw veroorzaakte door bevroren waterleidingen
en problemen met de aanvoer van materialen. Het barre winterweer (dat in Friesland
de Elfstedentocht mogelijk maakte) gaf ook grote zorgen voor het ophanden zijnde
transport van de kunstwerken naar de nieuwe bergplaats. Reichskommissar Dr. A.
Seyss-Inquart en Wehrmachtsbefehlhaber F.C. Christiansen boden uitkomst. Zij
wilden de kunstwerken nog in de oude bergplaatsen bekijken, waardoor het transport
twee weken werd uitgesteld. Op 24 en 27 maart 1942 werden de ‘Spitzenwerke’, in
totaal ongeveer 500 stuks, naar Maastricht overgebracht.19. Daaronder was ook de
Nachtwacht, die toen al naar de vierde schuilplaats ging sinds 1939.

Locatie Paaslo
Al vóór deze overplaatsing voerde Kalf besprekingen met het hoofd van de
Ordnungpolizei, generaal Schumann, over de opgelegde ontruiming van de
kunstbunkers in de duinen. Tijdens een bijeenkomst in februari 1942 liet generaal
Schumann onomwonden weten dat de Duitse Wehrmacht de bergplaatsen niet zou
eerbiedigen indien de duinen gevechtszône zouden worden. Alles moest verwijderd
worden waarvan het teloorgaan als een verlies voor Nederland zou worden beschouwd,
dus niet alleen de belangrijkste werken.20. Daarvoor was de capaciteit van de
schuilplaats in de St. Pietersberg onvoldoende.
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Er was een tweede bewaarplaats nodig en blijkens de correspondentie uit begin 1942
lagen de plannen daarvoor al klaar. In het boven genoemde overleg met generaal
Schumann gaf deze te kennen dat de Duitse bezetter een locatie ten oosten van de
IJssel wenste. Tijdens deze bespreking zijn verschillende streken genoemd en wel
terreinen binnen de driehoek Almelo, Holten, Raalte en in de omgeving van Assen,
Hoogeveen of Steenwijk. Kalf sloot zich hierbij aan: ‘De andere plaatsen lijken mij
veiliger en dan vooral de omgeving van Steenwijk en Hoogeveen, omdat daar beboste
hoge gronden zijn, zoodanig omgeven door veenderijen en moerasachtig gebied, dat
gevechtshandelingen daar niet licht zullen plaats vinden, te minder omdat het
wegennet, zoowel westwaarts als oostwaarts, veel te beperkt is voor militaire
operaties.’21.
Meer aanwijzingen voor de motivering van de uiteindelijke locatie-keuze - Paaslo,
bij Steenwijk - zijn in de archiefstukken niet te vinden. Wel wordt gewag gemaakt
van het belang van het bos als camouflage en ook is er het gegeven dat de ondergrond
van Paaslo zo stabiel was dat er zelfs voor een zwaar bouwwerk geen extra fundering
nodig was. In ieder geval was de beslissing al in april 1942 genomen, blijkens een
brief van Emmen aan Kalf, waarin sprake is van een stafkaart waarop de nieuwe
kunstbewaarplaats is gemarkeerd.22.

Het ontwerp van de Rijksbewaarplaats
Anders dan de voorgaande kunstbunkers zou de bergplaats te Paaslo geheel
bovengronds worden gebouwd, hetgeen een heel nieuwe bouwopgave inhield, met
niet alleen technische maar ook architectonisch eisen. Het is om die reden dat naast
Emmen, die een uitstekend betonconstructeur was, de toenmalige Rijksbouwmeester
ir. G.C. Bremer bij het ontwerp van de Rijksbergplaats te Paaslo werd betrokken.23.
Op 10 april 1942 stuurde Emmen een ten opzichte van de plannen van februari
verbeterd ontwerp naar Kalf, nagenoeg gereed.24.
Bremer en Emmen hadden een cilindrisch gebouw ontworpen van twee bouwlagen
onder een kegelvormig dak (afb. 5). Ook van deze kunstbunker werd de constructie
geheel uitgevoerd in gewapend beton, zwaar als een militair fort. De muren waren
liefst 4 m dik, het dak 9 m; de totale hoogte bedroeg 19 m. De buitenzijde werd
bekleed met baksteen. Ter bescherming van de ingang tot de eigenlijke bunker, achter
een voorhof, werd een halfronde schermmuur van gewapend beton gebouwd, eveneens
4 m dik. De voorhof werd overdekt door een betonlaag van 6 m. Het spel van ronde
vormen werd voortgezet in het voorgebouw dat tegen de schermmuur werd
opgetrokken. Hierin bevonden zich de woning voor de beheerder, een wachtruimte
voor de marechaussee, een ruimte voor de noodaggregaat en een hoogspanningsruimte.
Speciaal voor de lange stukken uit Huis ten Bosch was dwars door de schermwand
een rechte gang gemaakt van voorgebouw tot bunker.
De bergplaats was bereikbaar via een portaal met een kluisdeur van 17 cm dik
staal. Daarachter bevond zich een voorportaal met links en rechts twee
luchtbehandelingruimten. Een volgende kluisdeur gaf via een gang toegang tot het
hart van de bunker: een cilindrische opslagruimte, gedeeld door twee halfronde
betonkolommen. Een trap, met verwijderbare leuning, aan de ronde buitenzijde van
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de kolom leidde naar de bovenverdieping. Voor het ophangen van de schilderijen
waren rekken voorzien die op spillen draaiden als de bladzijden van een boek. Voor
het plaatsen van de manden en kisten waarin porcelein, zilverwerk en andere
waardevolle voorwerpen waren verpakt, werden speciale stellages aangebracht.25.

Intrigerend Pantheon
Voor een bunker heeft de kunstbewaarplaats een zeer opmerkelijke architectuur.
Door de cilindervorm toont het gebouw een zekere verwantschap met de 19de-eeuwse
torenforten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.26. Anders dan het imponerend
metselwerk van deze geheel bakstenen torenforten zijn bij de kunstbunker in Paaslo
echter zware betonmuren toegepast die alleen aan de buitenzijde met baksteen zijn
bekleed. Bovenaan gaat de cilinder over in een zestienhoek, als trompen uitgemetseld,
teneinde beter aansluiting te verkrijgen op het overstekende dak. De kegelvormige
betondekking heeft namelijk een zestienzijdig pannen dak van monniken en nonnen.
De keuze voor een bakstenen ‘regenjas’ was niet alleen op esthetische overwegingen
gebaseerd, maar had ook economische redenen. Om sneller en goedkoper te kunnen
bouwen had de bekledingsmuur tijdens het werk als buiten-bekisting voor de
betonwanden gediend. De aannemer had de handvorm-klinkers, veelal gesinterde
exemplaren, zo voordelig kunnen aankopen dat de kosten bijna gelijk waren aan die
van een houten bekisting. Bovendien werd door de baksteenmuur een laag van 20
cm beton bespaard.27. Wat betreft de vormgeving, lijkt de RGD - ondanks de moeilijke
oorlogsomstandigheden - de gelegenheid te hebben aangegrepen om van de
Rijksbewaarplaats iets bijzonders te maken. Door de sobere, haast serene vormentaal
en het gebruik van baksteen en holle en bolle dakpannen doet het bouwwerk denken
aan de vroeg-christelijke architectuur. Het gebouw wordt daarom wel aangeduid als
het ‘Paaslo-Pantheon’
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5 Plattegrond, doorsnede, aanzicht en situatieschets van de Rijksbergplaats voor Kunstschatten te
Paaslo, ontworpen door de Rijksgebouwendienst. Op de tekeningen is goed de enorme dikte van de
wanden te zien. De gang door de schermmuur gaf in een rechte lijn toegang tot de bunker, dit omdat
de lange opgerolde schutter stukken de draai in de voorhof niet konden maken. De beganegrond is
hoger dan de eerste verdieping om de hoge schilderijen uit het Rijksmuseum te kunnen bergen.
Recht tegenover de toegangsweg bevindt zich het tegeltableau met het Nederlandse wapen (Collectie
Provincie Overijssel, Zwolle).

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

117

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

118

6 De letter-stenen met de Latijnse tekst bij de ingang tot de kunstbergplaats te Paaslo (Foto A.J. van
der Wal RDMZ, 1995).

- een term die zowel aan de vorm als de inhoud recht doet: als verzamelplaats voor
de Goden van de Nederlandse kunst, of, pessimistischer, als grafkapel voor de
belangrijkste relieken van de vaderlandse cultuur.
De twee opvallende keramische tableaus in de gevel roepen speculaties op over
de houding van de bouwers ten opzichte van het verzet en de bezetter. Recht tegenover
de ingang tot het terrein is het enorme tegeltableau met het Nederlandse wapen
aangebracht, inclusief de wapenspreuk ‘Je maintiendrai’. Naast de linker ingang
bevinden zich letter-stenen waarvan de Latijnse tekst vrij vertaald luidt: ‘In het jaar
onzes Heren 1942 heeft het Nederlandse volk deze zeer sterke schuilplaats laten
bouwen, om met Gods hulp de uitgelezen vaderlandse kunstmonumenten aan de zeer
grote gevaren van de oorlog te onttrekken.’ (afb. 6).28. Over beide tableaus is in de
archieven niets méér te vinden dan dat ze besteld werden. Volgens dr. H.P. Baard,
tijdens de bezetting de conservator van het Paaslo-Pantheon, is er tijdens de weinige
bezoeken van Duitse of NSB-zijde geen aanmerking op de tableaus gemaakt.29. Dat
is opmerkelijk omdat zowel de wapenspreuk als de aanduiding van het Nederlandse
volk met de term Populus Batavus voor de goede verstaander als een uiting van
vaderlandsen vrijheidslievendheid kunnen worden uitgelegd. De referentie aan de
Batavieren gold toen als herinnering aan hun weerstaan van de Romeinse
overheersing.30.

Levering en vervoer van bouwmaterialen
In ieder geval had de bouw van de nieuwe kunstbunker voor de Duitsers een hoge
prioriteit. Zij drongen aan op een spoedige ontruiming van de abri's in de duinen en
hadden daarbij zoveel haast dat vrijwel alle kunstwerken die niet naar de schuilplaats
in de St. Pietersberg konden, eerst naar tijdelijke opslagplaatsen moesten worden
overgebracht in de buurt van de beoogde bouwlocatie, Paaslo. Hiervoor werden in
Gelderingen een gymnastieklokaal en het parochiehuis gehuurd en in Frederiksoord
het dorpshuis en een oude school. In april 1942 werden de kunstwerken in zes
transporten geëvacueerd. Enkele vocht-ongevoelige kunstwerken bleven achter in
de achterste ruimten van de bunkers in de duinen, welke dichtgemetseld werden en
vervolgens ter camouflage af gepleisterd.31.
Inmiddels had de N.V. Aannemings-Maaschappij J.P. van Eesteren uit Rotterdam
telefonisch de opdracht gekregen om de Rijksbewaarplaats bij Paaslo te bouwen.32.
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De keuze voor dit bedrijf lag voor de hand omdat het al betrokken was bij de aanleg
van de bergplaats bij Maastricht en tevens beschikbare voorraden had zodat direct
kon worden begonnen. Als opzichter werd P.A. Rueck aangesteld, die ook al opzichter
was bij het werk in de St. Pietersberg en die een zekere reputatie had op het gebied
van werkplanning.
De tijdsdruk en de onzekerheden over mensen en materieel bij de uitvoering werden
nog vergroot doordat de bezetter op 1 juni 1942 een algeheel bouwverbod afkondigde,
ingaande op 1 juli. De bouwstop was bedoeld om de werkzaamheden voor de
Atlantikwall alle voorrang te kunnen geven. Voor de in aanbouw zijnde
kunstbergplaats te Paaslo werd, vanwege het hoge culturele belang, op 6 juli voor
zes maanden ontheffing verleend om het gebouw te voltooien door de Algemeen
Gemachtigde voor de Wederopbouw en de Bouwnijverheid, dr. ir. J.A. Ringers,
namens de Bevollmächtichte für Bauwirtschaft ir. R. Werckshagen. Op 7 januari
1943 werd de ontheffing tot 1 mei 1943 verlengd.33.
Deze ontheffingen waren echter geenszins een garantie voor de beschikbaarheid
van de benodigde bouw-
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materialen,
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die toen alle op de bon waren. Het gewicht van dat probleem kan in tonnen worden
uitgedrukt: in totaal is 20.000 ton materiaal - waarvan 2500 ton cement, 750 ton staal
en de naar de verhouding voor beton passende hoeveelheden zand en grind - in de
kunstbunker verwerkt. Uit notulen van bouwvergaderingen blijkt dat men dankzij
connecties van RGD en Van Eesteren, snel voldoende materiaal wist op te sporen.
De administratieve verantwoording in het bonnensysteem was lastiger; eind augustus
pas waren alle bonnen op het werk. Direct na verlening van de opdracht werd de
hand gelegd op een partij wapeningsstaal, welk materiaal à 200 ton door drie schuiten
werd vervoerd vanaf het Havenbedrijf Vlaardingen Oost van Rijkswaterstaat. Cement
kwam langs verschillende wegen, ondermeer van de ENCI en een deel kwam uit
Duitsland, dat werd geleverd via bouwmaterialenhandel Feenstra te Steenwijk.
Uiteindelijk heeft men zoveel materiaal weten te regelen dat er nog 300 ton cement
en een partij staal overbleven, die weer naar andere werken van de RGD werden
verscheept.34. De overige onderdelen - dakpannen, stalen deuren, hekken,
schilderijrekken, de installatie voor het regelen van de temperatuur en de relatieve
luchtvochtigheid, elektrische - en telefoonistallatie - waren deels afkomstig van de
ontruimde abri's in de duinen en deels geleverd door de RGD.
Behalve de levering van de bouwmaterialen, vergde ook het transport veel
organisatie. De meeste materialen werden per schip aangevoerd over het IJsselmeer,
via het riviertje de Linde en het kanaal Ossendrecht-Steenwijk, naar de werf van de
firma Feenstra te Steenwijk. Het transport over de weg verliep moeizaam wegens
het gebrek aan brandstof en zorgde voor veel oponthoud, met extra ligkosten tot
gevolg. De schepen moesten wachten tot ze gelost werden voor het eindtransport
naar de bouwplaats. De vele tonnen materiaal werden met paard en wagen en met
vrachtauto's die op turf, hout en briquetten reden, naar een opslagterrein gebracht
dat met de bouwplaats verbonden was door middel van een smalspoor. Op het werk
waren eerst één trailer en tien auto's beschikbaar. Door toedoen van Ringers kwamen
er later nog 36 auto's (van de Grebbelinie) bij, maar vanwege de slechte
materiaaltoestand was een derde van de wagens doorlopend kapot.35. De
bouwmaterialen werden op de steigers gehesen door middel van op briquetten
gestookte stoomkranen (afb. 7).

Uitvoering van de bouw
Ondanks al deze problemen verliep het bouwproces in een razend tempo, dankzij de
vorming van voldoende materiaalvoorraad op de bouwplaats en de straffe organisatie.
De uitvoering van de bouw begon in de week van 18 mei 1942 en al een maand later
werden de betonwanden gestort tot de eerste verdieping (afb. 8 en 9). Men stortte
via houten storttorens steeds een laag van 50 cm tegen de bakstenen bekledingsmuur,
die dan minstens een week oud moest zijn. Het storten en het drogen konden worden
bespoedigd door het gebruik van een ventilator (geleend van de IJsselcentrale) en voor het dak van de feitelijke bergruimte, de ‘doos’ - van snelhardend cement. Dit
werd niet alleen gebruikt om de voortgang van het werk te bespoedigen maar ook
mochten de ruimten voor de opslag van de kunstwerken niet te vochtig zijn. Zij
werden nog vóór de afbouw in gebruik genomen. Op 1 september waren de bergruimte
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7 Aanvoer van materialen op de bouwplaats van het Paaslo-Pantheon door een ‘gaspot’ (een op
briquetten gestookte vrachtauto). Rechts is het op briquetten gestookte heiblok te zien dat als
bouwkraan gebruikt werd (Foto P.A. Rueck, mei 1942).
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8 De bouwplaats van Paaslo. Op deze foto is goed te zien dat de kunstbunker op een kaal gekapte
plek in het bos gebouwd werd. Een prettige bijkomstigheid daarvan was dat er veel hout beschikbaar
was, wat van pas kwam om steeds hogere stellages te timmeren waar de betonmolens op geplaatst
konden worden. Met behulp van het stoomblok werd de betonmolen omhoog getakeld waarna het
beton via de houten stortgoot op de juiste plek tussen de wapening terecht kwam (Foto P.A. Rueck,
mei 1942).

9 Vlechtwerk aan de vloer van de kunstbunker te Paaslo. In totaal is er 750 ton aan betonijzer in het
gebouw verwerkt. Het gebouw is op staal gefundeerd. Links op de foto is de houten stortgoot te zien
(Foto P.A. Rueck, mei 1942).

op de beganegrond en de verdieping, de luchtbehandelingsruimten en alle toegangen
gereed. Op 15 september konden de eerste schilderijen naar binnen (afb. 10). De
lange stukken uit Huis ten Bosch, Pienemans ‘Waterloo’ en Jordaens' ‘Verheerlijking
van Frederik Hendrik’, werden aan het plafond in de gang van de bunker gehangen
(afb. 11). De eerste verdieping werd een week later met schilderijen gevuld. Eind
oktober waren alle tijdelijke depôts weer leeg, met uitzondering van het Parochiehuis
te Gelderingen.36.
Er werd gewerkt in twee ploegen van 8 uur van 's morgens zes tot 's avonds tien
uur en soms langer, wanneer er een grote stort was. Alleen op zondag werd er gerust.
Van mei tot eind september 1942 waren er tussen de 120 en 95 arbeiders op het werk.
Tijdens de afbouwfase, vanaf september tot de oplevering op 1 mei 1943 werkten er
tussen de 80 en 40 man. Een deel van de werklieden kwam uit Rotterdam, die in de
buurt werden ondergebracht, een ander deel kwam uit de omgeving van Steenwijk.
Over de inzetbare mankracht was voortdurend overleg nodig met de arbeidsbureaus
en met de Duitse autoriteiten. Steeds dreigde tewerkstelling in Duitsland, maar
uiteindelijk zijn over de hele bouwperiode voldoende arbeiders beschikbaar geweest.37.
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10 Een van de hoogste schuttersstukken uit het Rijksmuseum (waarschijnlijk van J.A. Backer) wordt
aangevoerd voor berging in Paaslo. Het stuk bleek echter 5 cm te hoog te zijn en moest daarom naar
een andere bergplaats gebracht worden, aldus de uitvoerder (Foto P.A. Rueck, september 1942).

11 J.W. Pienemans ‘Waterloo’ wordt door het bos naar de nog niet geheel voltooide kunstbunker
gedragen, waarvan het wapentableau goed zichtbaar is (Foto P.A. Rueck, september 1942).

Nadat de eerste schilderijen waren opgeborgen, werd tot half oktober de rest van
het kegeldak gestort (afb. 12). Eind oktober waren het voegwerk en het leggen van
de pannen aan de beurt, waarna tot 1 mei 1943 de bijgebouwen werden afgewerkt.
Nu de kunstwerken veilig onder dak waren en voor de arbeiders leegloop of transport
naar Duitsland dreigde, had men in de afbouwfase niet zoveel haast meer. Blijkens
de weekverslagen nam men bijvoorbeeld twee maanden voor het boucharderen van
de luifel en het frijnen van de kozijnen van trilbeton.38. Waarschijnlijk was ook het
graven van een blusvijver, op last van Emmen, bedoeld als middel om nog enige
arbeiders aan het werk te houden. In een brief aan Kalf verdedigde Emmen zijn
besluit door te herinneren aan een belangrijk argument bij de locatiekeuze: de
aanwezigheid van het camouflerend bos. Een eventuele bosbrand kon de kunstbunker
weliswaar niet rechtstreeks schaden, maar wel de camouflage wegnemen.39.
Dit materiaal- en arbeidsintensieve project vereiste wegens de steeds moeilijker
oorlogsomstandigheden een bijna twee maal zo hoog bedrag als hiervoor aanvankelijk
was gereserveerd. Het budget voor de bouw van de bergplaatsen bij Maastricht en
Paaslo
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12 Overzicht van de bouw in oktober 1942. Geheel links het stoomheiblok dat als bouwkraan gebruikt
werd. Aan weerszijden de houten storttorens. Vanaf de linkertoren is men bezig de punt van het
kegeldak af te storten (Foto collectie P.A. Rueck, Wassenaar).

samen bedroeg f 300.000, maar uiteindelijk was de rekening tot f 580.000 opgelopen.40.

De Rijksbewaarplaats in bedrijf
Na de oplevering van de kunstbewaarplaats bleven enkele rijksambtenaren achter
die verantwoordelijk waren voor het onderhoud van het terrein, het gebouw en de
installaties. Dr. H.P. Baard, conservator van het Rijksmuseum, was verantwoordelijk
voor de schilderijen. Van het Rijksmuseum waren verder een opzichter, een congiërge
en twee suppoosten aanwezig. De bergplaats werd bewaakt door leden van de
marechaussee, die in het voorgebouw een eigen wachtkamer hadden. Baard mocht
niemand in de kunstbunker toelaten zonder toestemming van Kalf. Hij kreeg hierin
ook steun van Dr. F. Plutzar, vroeger museumdirecteur te Wenen en tijdens de oorlog
aangesteld als Leiter der Hauptabteilung Wissenschaft, Volksbildung und
Kulturpflege.41. Ongewenste bezoekers werden buiten de deur gehouden door een
Bescheinigung van Plutzar. Deze maatregelen hadden tot gevolg dat de verborgen
kunstschatten slechts incidenteel door Duitsers of NSBers zijn bezocht.
Met uitzondering van de ‘Spitzenwerke’ in de St. Pietersberg waren in de
bewaarplaats te Paaslo collecties uit de belangrijkste musea en archieven
ondergebracht: Rijksmuseum en Stedelijk Museum te Amsterdam; Frans Halsmuseum
te Haarlem; Rijksmuseum van Oudheden te Leiden; Mauritshuis, Museum Mesdag,
Paleis Noordeinde, Huis ten Bosch, Rijksbureau voor Kunsthistorische en
Iconografische Documentatie, Eerste Kamer, Algemeen Rijksarchief, Koninklijke
Bibliotheek, alle te Den Haag; museum Boymans, Rijksmuseum voor Volkenkunde,
Museum van Oudheden en Maritiem Museum Prins Hendrik te Rotterdam; en
Rijksarchief voor Gelderland te Arnhem. Hier kwamen later nog collecties bij van
het Gasthuis te Kampen, het Rijksmuseum Twenthe, Rijksarchieven, verschillende
schilderijen uit privé-collecties, diverse preciosa van de Portugees-Israëlische
gemeente (die om veiligheidsredenen niet in de inventarislijsten vermeld werden),
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gebrandschilderde glazen uit de Oostzijderkerk in Zaandam, de miniaturenverzameling
van het Koninklijk Huis en bouwfragmenten uit het Rijksmuseum. Bij dit alles werd
ook een tapijt van NSB-voorman Anton Mussert opgeslagen. Van het doksaal van
Helvoirt, al voor het vervoer per schip uiteengenomen, werd een deel te Paaslo
bewaard en
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13 Huidige situatie van het Paaslo-Pantheon. Het gebouw is in oude luister hersteld en vervult de
functie van bergplaats in vredestijd. Het Nederlanse wapen in de gevel straalt de bezoeker weer
kleurig tegemoet (Foto A.J. van der Wal RDMZ, 1995).

een deel in het Parochiehuis in Gelderingen.42.
In totaal hebben meer dan 3000 kunstwerken in de Rijksbewaarplaats het einde
van de oorlog afgewacht. De kunstbunker bleek tijdens de oorlog inderdaad een
veilig onderkomen. In de laatste maanden werd het leven en werken voor de
bewaarders steeds moeilijker door het gebrek aan allerlei dagelijkse
gebruiksvoorwerpen, de beperking in het gebruik van de electrische kookpitten en
verwarming. Wel was in de bunker een radio aanwezig en zo hoorde Baard - voor
hem zeer toepasselijk - de muziek van Schilderijen op een tentoonstelling van
Moussorgski spelen op radio Oranje bij het bericht dat Hitler de slag om Stalingrad
had verloren.43.

Bijvende bewaarplaats in vredestijd
In mei 1945 kwam er een einde aan de Duitse bezetting en daarmee ook aan de
noodzaak om de kunstwerken in bunkers op te slaan. De terugkeer naar de musea
vereiste nog heel wat organisatie. Op 6 juli 1945 vond het eerste transport vanuit
Paaslo naar het Rijksmuseum plaats. Hier werd al op 15 juli een tentoonstelling
geopend om de geëvacueerde schilderijen voor het eerst sinds vijf en een half jaar
weer aan het publiek te tonen. De laatste kunstwerken werden pas in 1947 afgevoerd.44.
De bewaarplaats te Paaslo werd ook daarna nog in staat van paraatheid gehouden in
verband met de dreiging van de Koude Oorlog. Tot 1989 heeft er altijd een beheerder
in het voorgebouw gewoond. In de tussentijd werd de bergplaats enkele malen
gebruikt voor tijdelijke opslag van kunstwerken. Zo werd bijvoorbeeld tijdens de
restauratie van het Huis ten Bosch de collectie in Paaslo opgeslagen, evenals de
postzegelcollectie van het Nederlands Postmuseum.45.
In 1991 droeg het ministerie van Financiën het gebouw over aan de Dienst der
Domeinen om het te verkopen. Twee jaar later heeft de Provincie Overijssel het
complex aangekocht, de woning gerenoveerd en verhuurd. De bewaarplaats is op 16
juni 1994 weer heropend en dient nu als depôtruimte voor het Fries Museum, het
Drents Museum en Museum Het Nijenhuis uit Overijssel, zodat het gebouw weer
zijn oude functie vervult, zij het gelukkig in een vrediger situatie. Inmiddels is het
Paaslo-Pantheon in het kader van het Monumenten Selectie Project aangewezen als
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beschermd monument (afb. 13). Het is met recht een Nederlands Monument van
Geschiedenis en Kunst.
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Frits van Voorden
De invloed van monumentenzorg bij het herstel van binnensteden
De Nederlandse monumentenzorg werd door de oorlogsschade aan
monumenten in binnensteden eerder dan voorzien geconfronteerd met de
praktijk van stadsvernieuwing en -reconstructie. Monumentenzorg was
tot mei 1940 vooral een bedrijf dat zich op landelijk en gemeentelijk niveau
inzette voor de bescherming en het herstel van evidente monumenten,
losse objecten die uit cultuurhistorisch oogpunt van nationale betekenis
werden geacht, gebouwen die zich in ouderdom, architectonische verfijning
en een bijzondere situering zeer duidelijk onderscheidden van de overige
gebouwen in de bebouwde kom.
In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de monumentenzorg bij de
vooroorlogse stadsvernieuwing. Vervolgens wordt een overzicht gegeven
van de schade aan geregistreerde monumenten in historische binnensteden
met bijzondere aandacht voor de wederopbouw van Heusden en
Doetinchem. Tenslotte worden de restauraties in de binnenstad van
Doetinchem uitgewerkt als ‘case study’.

Vanzelfsprekende historiciteit
De aanwezigheid van een groot aantal historische bouwwerken in de gebouwde
omgeving - zowel in de stad als in het buitengebied - was voor de Tweede
Wereldoorlog een vanzelfsprekend gegeven, al werd men zich er in vak- en
Heemschutkringen van bewust dat grote veranderingen op til waren. Sinds de jaren
tien en twintig waren reconstructieplannen voor binnensteden in voorbereiding; deze
werden in de jaren dertig - in het bijzonder voor de grote steden - veelomvattender.
De veranderingen in het landelijk gebied hielden hiermee gelijke tred zoals moge
blijken uit de plannen voor ontsluiting van regio's door middel van nieuwe wegen
waaronder de voor die tijd futuristisch ogende autosnelwegen.
Het feit dat de meeste monumenten met de directe omgeving nog een historische
eenheid vormden maakte specifieke maatregelen ter bescherming van de omgeving
minder noodzakelijk. Er was nóg een reden voor de monumentenzorg terughoudend
te zijn bij het beïnvloeden van nieuwe projecten van stedebouw en civiele techniek.
Ontwerp en begeleiding van de uitvoering waren in handen van de overheid en per
traditie werd rekening gehouden met andere ruimteclaims of (beperkende)
voorwaarden die vanuit het algemeen belang waren geformuleerd.
Sinds de jaren twintig werden hiertoe ook natuur- en cultuurwaarden gerekend.
Echter, alleen voor zover de in het geding zijnde waarden waren geïnventariseerd
en gekarteerd en er geformaliseerde omschrijvingen beschikbaar waren. De situering
van de nieuwe oeververbindingen bij Zwolle (de IJsselbrug bij Katerveer) en
Nijmegen (de Waalbrug bij het Valkhof) zijn markante voorbeelden van deze
ontwerphouding. De nieuwe infrastructuur met de bruggen werd als een toevoeging
in het bestaande cultuurlandschap vorm gegeven, zodanig gesitueerd dat zowel recht
werd gedaan aan functionele relaties als aan visuele kwaliteiten van het bestaande
beeld.
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In het (binnen)stedelijk gebied was er - achteraf gezien - alle aanleiding de
vanzelfsprekende historiciteit van de context in twijfel te trekken. De bestaande
steden met hun fijnmazige structuur van straten, stegen
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1 De verwoeste stadskern van Doetinchem (bron: Gemeentewerken Doetinchem; 1947).

en bouwpercelen vormden steeds indringender een belemmering voor de economische
en sociale ontwikkeling van de bebouwde kom. De vergaande verkrotting van de
(woon)bebouwing dwong de overheid al vanaf de invoering van de Woningwet en
de Gezondheidswet in 1901 tot het opstellen van ingrijpende saneringsplannen. In
het verschiet lag - zeker voor de grote en middelgrote steden - een vernieuwde stad
met sterk verbrede straten volgens nieuwe rooilijnen waaraan bebouwing in eigentijdse
schaal en vormgeving zou verrijzen. Ten grondslag aan de vernieuwde stad lag een
consequent doorgevoerde splitsing van gebruiksfuncties. De historiciteit van de
binnenstad zou hierdoor noodzakelijkerwijs verdwijnen; de beschermde monumenten
werden gezien als bewijsstukken waarin de geschiedenis kon worden samengevat.
Door middel van restauratie en reconstructie in de meest krachtige vorm en - waar
nodig - aanpassing van de buitenruimte waren zij in staat deze beeldkwaliteitsfunctie
te vervullen. De behandeling van het silhouet in relatie met vestingwerken en
stadspoorten werd hierbij een geliefd thema. Een illustratief voorbeeld hiervan is het
zicht op de binnenstad van Zutphen vanuit het zuiden met de (gerestaureerde)
stadsmuur, de Drogenapstoren en de Walburgskerk.
Vooralsnog was dit geen realiteit. Het systeem van de wettelijk beschermde
stadsgezichten zou pas in 1961 als onderdeel van de Monumentenwet worden
geïntroduceerd en in de jaren zeventig worden geëffectueerd nadat oorlogschade,
wederopbouw en saneringsplannen hadden huis gehouden in de binnensteden. De
stadscentra die in de oorlog werden verwoest en beschadigd waren gemeten naar
onze maatstaven van stedebouwkundige monumentenzorg vrijwel zonder uitzondering
historische binnensteden. Een voor die tijd geldende onderverdeling maken in
historisch waardevolle en minder dan wel niet waardevolle steden is een hachelijke
zaak. De meest bruikbare indicatie met betrekking tot het historisch gehalte is te
ontlenen aan de Voorlopige
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monumentenlijsten uit de vooroorlogse periode (begonnen in 1903 en voltooid in
1933) en aan de Catalogus van inventarisatiekaarten van historische steden uit de
periode 1948 - 1961, vervaardigd door J. Stapper, architect-stedebouwkundige van
het Rijksbureau voor de Monumentenzorg.

Monumentenzorg en wederopbouwstudies
Bij studies over de wederopbouw van (historische) binnensteden valt op dat er gezien vanuit landelijk perspectief - veel meer aandacht is voor de vijf grotere steden
- Rotterdam, Middelburg, Nijmegen, Arnhem en Groningen - dan voor de overige
steden. Met betrekking tot het aspect ‘monumentenzorg’ is het niet anders gesteld.
Kenmerk van de publikaties over deze vijf steden is dat zij naast verduidelijking van
de locale planningsgeschiedenis ook een voorbeeldfunctie beogen in de algemene
planningsgeschiedenis over die periode. Rotterdam wordt daarbij steeds opnieuw
gepresenteerd als de bakermat van de nieuwe architectengeneratie en de tot inkeer
gekomen stedebouwdiscipline (de overwinning van Van Traa c.s. over Witteveen
c.s.), terwijl Middelburg en gedeeltelijk ook Groningen model blijven staan voor
streek- en traditiegebonden ontwerpopvattingen (Granpré Molière c.s.). Nijmegen
en Arnhem nemen daarbij een meer bescheiden positie in, passend bij de blijkbaar
geaccepteerde hiërarchie van steden, stedelijke diensten en adviseurs.
Dank zij de recent verschenen studie van Bosma en Wagenaar c.s. over architectuur
en stedebouw gedurende de oorlog en de wederopbouwperiode zijn ook de posities
die regio's en kleinere steden innemen in kaart gebracht.1. Hinderlijke leemten in de
geschiedschrijving op landelijke schaal zijn hiermee opgevuld waardoor een nieuw
perspectief wordt geboden op de eerder verschenen studies over de vijf grote(re)
steden.
Uit deze studies blijkt dat wel de objectgebonden monumentenzorg zeer indringend
aan de orde kon komen als thema van stadsontwerp voor beperkte locaties. In relatie
met het wederopbouwplan in zijn geheel als werkstuk van de stedebouwkunde was
dit veel minder of niet het geval. Opvallend is dat de aansturing van de
monumentenzorg-expertise bij de objectgebonden kwesties zowel van Nederlandse
als van Duitse zijde kwam. Beide partijen waren overtuigd - zij het om zeer
uiteenlopende redenen - van de functie van monumenten in het al dan niet te
vernieuwen stadsbeeld.
Verscheidene voorbeelden uit publikaties geven aan hoe plan- en projectvorming
tot stand kwamen. Genoemd kunnen worden de restauratie van het stadhuis van
Middelburg, die van de Laurenskerk in Rotterdam, het stadhuis en de Markt te
Groningen en de Eusebiuskerk en omgeving te Arnhem.
De vraag die in deze bijdrage aan de orde moet komen is of, en in hoeverre, de
professionele monumentenzorg werd ingezet bij het herstel van (historische)
binnensteden in het algemeen.
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Monumenten in de vuurlinie; de schaderegisters.
De registraties van oorlogschade aan monumenten door de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg hebben uitsluitend betrekking op bouwkundige monumenten. Als
leidraad werden door Commissie en het Bureau (het Rijksbureau ging na de oorlog
op in de nieuwe Rijksdienst voor de Monumentenzorg) de Voorlopige
monumentenlijsten gebruikt die vanaf 1903 per gemeente waren opgesteld en per
provincie werden gepubliceerd. Hoewel er in de vooroorlogse periode steeds meer
aandacht kwam voor de monumenten in samenhang met het stadsbeeld - dit uitte
zich vooral op gemeentelijk niveau - waren er nog geen geformaliseerde landelijke
inventarisaties beschikbaar. In het ‘Voorloopig overzicht van de oorlogsschade
toegebracht aan de Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst’ uit 1945
zijn slechts impliciet en na combinatie met andere bronnen conclusies te trekken
over de schade aan monumentale binnensteden.
Uit de landelijke registratie blijkt dat het merendeel van de schade aan (historische)
steden betrekking heeft op kernen in Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland. [afb.
2]. Buiten deze provincies komen alleen de volgende steden/stedelijke kernen voor:
Appingendam en Groningen (Gr.), Deventer (Ov.), 's-Gravenhage en Rotterdam
(ZH) en Venlo, Roermond, Maastricht en Vaals (L).
Uit het overzichtskaartje blijkt de samenhang in situering met de organisatie van
de landsverdediging. De getroffen steden bevinden zich in het schootsveld van de
Waal-Lingestelling en het Zuidfront van de Vesting Holland, van de Betuwestelling
en Peel-Raamstelling en van de IJssel-Maaslinie, militaire zônes die ook in het
veranderde krachtenveld aan het eind van de oorlog van strategische betekenis waren.
Omdat de schaderapporten van de Rijkscommissie alleen betrekking hebben op
geregistreerde monumenten is niet direct af te leiden in welke mate deze schade
representatief was voor de schade aan de binnenstad als totaliteit. Als aan de
rapportages een waardering wordt toegekend in drie categorieën (groot aantal getroffen
monumenten, aanzienlijk aantal, beperkt aantal) kan het volgende overzicht worden
opgesteld.
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Overzicht
Schade aan geregistreerde monumenten in steden en stedelijke kernen; in aantallen
monumenten gerelateerd aan de grootte van de historische bebouwde kom.
Bron: Voorlopig overzicht van de oorlogsschade toegebracht aan de Nederlandsche
monumenten van geschiedenis en kunst, aangeboden door de Rijkscommissie voor
de Monumentenzorg, Den Haag 1945 (3 delen; in bibliotheek RDMZ).
Groot aantal getroffen
monumenten
Aardenburg

Aanzienlijk aantal

Beperkt aantal

Bergen op Zoom (*)

Amerongen (*)

Arnhem

Bergh (Gld)

Appingendam (*)

Middelburg (*)

Breda (*)

Doesburg (*)

Nijmegen (*)

Deventer (*)

Geertruidenberg (*)

Groningen (*)

's-Gravenhage (*)

Groenlo

Rotterdam

's-Hertogenbosch (*)

Lochem

Sluis

Heusden (*)

Maastricht (*)

Vlissingen (*)

Hulst (*)

Vaals (*)

Zevenbergen

Klundert

Wageningen

Rhenen

Zaltbommel (*)

Roermond (*)
Sas van Gent
Steenbergen
Tiel
Veere (*)
Venlo
Willemstad (*)
Zevenaar
Zierikzee (*)
Zutphen (*)
In dit overzicht zijn de steden/stedelijke kernen die opgenomen zijn in de Catalogus
van Stapper-kaarten vetgedrukt; een asterisk (*) geeft aan dat na de
wederopbouwperiode (een deel van) de historische kern is beschermd als stadsgezicht
(Monumentenwet 1961 en 1988).
De topografische literatuur in de bibliotheek van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg biedt weinig aanknopingspunten antwoord te geven op de vraag
of enin hoeverre het herstel van de binnensteden - buiten de vijf grote voorbeelden
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- door monumentenzorg werd beïnvloed. Om binnen de opzet van dit artikel toch
een antwoord te kunnen geven is de literatuur betreffende de steden in de provincies
Noord-Brabant en Gelderland geraadpleegd. Alleen met betrekking tot Heusden en
Doetinchem werd bruikbare informatie aangetroffen. Het betreft voor Heusden het
stageverslag van Maarten Elias ‘Heusden van 1946 tot 1649’ en voor Doetinchem
‘De geschiedenis van Doetinchem’ uit 1986.2.

Heusden
Het rapport van Elias geeft een beknopte samenvatting van de totstandkoming van
het wederopbouwplan van 1946 (inclusief een schadekaart). Het doel van het plan
was het aanvullen en verbeteren van de woonmogelijkheden binnen de wallen, daarbij
zoveel mogelijk rekening houdend met de bestaande stedebouwkundige structuren.
In het plan werd voorgesteld de vestingwerken aan de landzijde te reconstrueren
(deze kwestie was in 1938 al aan de orde gesteld door de Stichting Menno van
Coehoorn). Het plantsoen ter plaatse van de gedempte haven en de geslechte
vestingwerken aan de rivierzijde werden
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2 Overzichtskaart van steden en stedelijke kernen met opmerkelijke schade aan geregistreerde
monumenten. De vijf grote verwoeste binnensteden (Rotterdam, Middelburg, Nijmegen, Arnhem en
Groningen) en Den Haag zijn ter oriëntatie afwijkend aangeduid. De plaatsnamen zijn vermeld in
de tabel (pag. 128).

niet betrokken in het reconstructievoorstel (de reconstructieplannen voor de haven
werden pas eind jaren zestig geïnitieerd). Het plangedeelte ter plaatse van de
voormalige burcht werd nadat funderingsresten waren opgegraven aangepast; het
burchtterrein bleef uiteindelijk vrij van bebouwing.
Het is opvallend dat het wederopbouwplan nadat het in 1950 was vastgesteld door
het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw door de gemeente
niet werd opgevat als een bindend concept voor de toekomst. In 1951-'52 kwam
opnieuw de slechting van de wallen aan de orde (in 1952 afgewezen door het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen). Daarna, in de loop van de
jaren zestig, werd het planconcept verdrongen door een saneringsplan met hoogbouw
als serieuse mogelijkheid voor reconstructie. Uiteindelijk zou Heusden geschiedenis
maken door een algeheel restauratieplan te doen opstellen, waarbij zeventiende-eeuwse
vogelvluchtkaarten werden gehanteerd als ontwerpleidraad.

Doetinchem
In de publikatie over de Doetinchemse geschiedenis wordt - zij het beknopt - een
beeld gegeven van de verwoesting en de wederopbouw. De binnenstad werd
gebombardeerd door de geallieërden op 19, 21 en 23 maart en op 1 april 1945. Van
de historische binnenstad lag de Markt met de Grote Kerk in puin, de Lutherse kerk
was zwaar beschadigd en het rococo raadhuisje uit 1727 was een ruïne. Het
wederopbouwplan in de vorm van een herverkavelingsplan was in 1947 gereed;
hierin was alleen de restauratie van de Grote Kerk en de kapel voorzien. Over de
bemoeienis van Monumentenzorg met het wederopbouwplan blijkt niets, evenmin
als van richtlijnen of uitgangspunten met betrekking tot de historiciteit van de nieuwe
stad.
Dit beeld komt overeen met de informatie - bij eerste lezing - van de bronnen bij
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Het materiaal heeft alleen betrekking op
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de twee naoorlogse restauraties: de Grote Kerk en de Lutherse kerk. Doetinchem
werd voor de oorlog niet opgemerkt als een bijzondere binnenstad en speelde na de
wederopbouwperiode geen enkele rol in de stedebouwkundige monumentenzorg.
Tegen deze achtergrond ben ik in de brievendossiers van de Rijksdienst op zoek
gegaan naar de meer precieze toedracht bij de wederopbouw van de monumenten in
de binnenstad van Doetinchem.

Monumentenzorg te velde: Doetinchem
De periode voor het bombardement
De stad Doetinchem, tot 1920 een zelfstandige gemeente binnen het
Ambt-Doetinchem, was een compacte binnenstad waarvan de belangrijkste gebouwen
aan het karakteristieke wegenkruis waren gesitueerd. Bijzondere culturele of
architectonische betekenis had de stad volgens tijdgenoten niet.
De geregistreerde monumenten op basis van de voorlopige monumentenlijst (1917)
waren: het Raadhuis uit 1727, de Grote of Nederlandse Hervormde kerk en toren,
na een brand in 1527 herbouwd, vernieuwd en vergroot, de Gasthuiskapel uit ca.
1500, vanaf 1763 in gebruik bij de Lutherse gemeente en drie particuliere panden.
Voor de oorlog raakte het Rijksbureau voor de Monumentenzorg betrokken bij de
discussie over sloop of behoud van het Raadhuis. Vanwege de samenvoeging van
de gemeenten Ambt-Doetichem en Stad-Doetinchem was de noodzaak ontstaan een
nieuw stadhuis te bouwen. De gemeente had de
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keuze uit volledige nieuwbouw op een nieuwe locatie of nieuwbouw en uitbreiding
op de bestaande locatie aan de Markt. Hierbij werd sloop van het monument niet
uitgesloten. Naar aanleiding van een vraag van architect H.W. Valk te
's-Hertogenbosch schrijft de directeur van het Rijksbureau in 1936:3.
‘Het alleraardigst 18e eeuwsche raadhuis van Doetinchem verdient zeer zeker
behouden te blijven. De kwaliteiten van zijn front hebben nog te meer betekenis door
de ligging aan de Markt tegenover de kerk. Ik zal mij daarom verheugen over een
oplossing van het raadhuisvraagstuk te Doetinchem, waarbij het oude gebouw
behouden blijft en hiervoor een passende bestemming gevonden wordt.’
Al tijdens de oorlog kwam de restauratie van de Hervormde kerk aan de orde.
Wegens de bouwvallige toestand en de behoefte aan een nieuw bankenplan werd
architect J.G.A. Heineman uit Velp door de kerkvoogdij gevraagd een restauratieplan
op te stellen. Hij kreeg tegelijkertijd opdracht een plan te maken voor
herstelwerkzaamheden aan de toren (de toren was tussen 1918 en 1923 al
gerestaureerd, waarbij onder andere de bekroning was veranderd). In het
tekeningenarchief van de RDMZ is een plan uit 1944 aanwezig, waaruit blijkt dat
de voorstellen voor de restauratie van de kerk zich beperkten tot enkele reparaties
en dichtzettingen van de buitengevels en completering van de kolommen (aanhelen
van profileringen die in de negentiende eeuw ten behoeve

3 Het raadhuis te Doetinchem in de eerste helft van de 20ste eeuw (foto RDMZ, z.j.).

Het raadhuis na de verwoesting (foto-archief RDMZ, 1945, opname Steverinck). Op de achtergrond
is de zwaar beschadigde Lutherse kerk te zien.
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4 Doetinchem, Hervormde kerk (Catharinakerk) met inpandige toren, vanuit het zuidoosten (foto
RDMZ, 1910).

De gereconstrueerde kerk en de verplaatste toren, vanuit het westen (foto RDMZ, 1975).

De kerk na de voltooiing van de restauratie (foto RDMZ; 1952).

van het bankenplan waren verwijderd). Opvallend is dat de architectenkeuze in 1942
aanleiding was geweest voor de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg een
kritische passage op te nemen in haar advies aan de Secretaris-Generaal van het
Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming over de
voorgenomen restauratie:4.
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‘Van den voorgestelde architect Heineman hebben wij geen onverdeeld gunstige
ervaring: bij de vergrooting der kerk te Brammen is hij zeer stellig te kort geschoten.
Het gold hier evenwel een opdracht, waarvoor creatief vermogen noodig was en dit
wordt hier niet gevorderd. Het eenige probleem is het bankenplan. Overigens is alleen
groote zorgvuldigheid bij de uitvoering vereischt en de Heer Heineman heeft hiervan
reeds eenige ervaring verkregen en betoonde zich ook steeds vatbaar voor goeden
raad. Uit deze overwegingen zien wij er geen bezwaar in U voor te stellen zijne keuze
goed te keuren.’
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5 De bouwperioden volgens de Geïllustreerde Beschrijving (Ter Kuile, 1958), samengevat en
ingetekend in de plattegrond van de kerk voor het bombardement. In vol zwart: ca. 1200 (toren) en
14de eeuw (koor); gearceerd: eerste helft 15de eeuw; overig muurwerk: eerste helft 16de eeuw.

De meetkundige verhoudingen van de kerk na de zestiende-eeuwse modernisering. De maten zijn
gerelateerd aan de belangrijkste architectonische vormen en contouren. ‘A’ betreft een vaste maat;
‘G’ en ‘Gs’ betreffen maatverhoudingen volgens de gulden snede. Analyse: F.W. van Voorden.

De kerkvoogdij werd door het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming op 30 juli 1942 geïnformeerd, waarbij een rijksbijdrage in de
restauratiekosten in het vooruitzicht werd gesteld. De argumenten hiervoor waren
behalve de bouwtechnische noodzaak en de wens een nieuw bankenplan te realiseren
- hetgeen de mogelijkheid bood de gedeeltelijk met muren dichtgebouwde zijbeuken
weer bij het schip te betrekken en het zicht op het koor te herstellen - het feit dat de
toren al met rijkssubsidie was gerestaureerd.
De restauratie kwam tijdens de oorlog niet van de grond. Na het bombardement,
waarbij de toren geheel en de kerk grotendeels werden verwoest, werd het
restauratieplan onderdeel van het wederopbouwproject. Voor goed begrip van het
plan uit 1944 en de voorstellen na de oorlog - waarover meer in het hiernavolgende
- is een passage uit het eerder genoemde advies van de Rijkscommissie
vermeldenswaard:
‘Het koor, het dwarspand en het middenschip hebben de oude kruisribgewelven
bewaard, de oostelijke aanbouwen zijn insgelijks met kruisgewelven overdekt, alle
overige ruimten vertoonen netgewelven. Aan deze fraaie overkluizing en haar groote
ruimteontwikkeling zou het interieur van de kerk een buitengewoon boeiend aspect
ontleenen, ware het niet dat men door later ingebouwde muren en het aanbrengen
van galerijen in de zijbeuken dit aanzien volkomen had bedorven. Uitwendig is de
kerk met haar over drie beuken heengevoerde royale kap en haar hoge vensters een
imposante verschijning, waarbij als een wonderlijk element de verhooging van de
koorsluiting treft, die nl. bij gelegenheid der vergrooting is opgetrokken tot de volle
hoogte van het middenschip. (...)
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Wat het uitwendige betreft biedt deze restauratie geen moeilijkheden [wel wordt
ingegaan op onoordeelkundige veranderingen van gevels en vensters; FvV], maar
ten aanzien van het interieur zal het succes geheel afhangen van de mogelijkheid de
noodige zitplaatsen te vinden wanneer de galerijen worden weggenomen en haar
behoorlijk te verwarmen, nadat de later ingebouwde muren verwijderd zullen zijn.’
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Het restauratieplan van 1946; ontwerp J.G.A. Heineman. Het schip is in dit voorstel verlengd ter
plaatse van de verdwenen toren; de oorspronkelijk nevengeschikte zijbeuken maken nu deel uit van
de vergrote hoofdruimte. Het nieuwe werk betreft onder meer negen nieuw geplaatste kolommen en
de gewelven.

Het restauratieplan van 1947 (aangeduid als variant A; naar het ontwerp van J.G.A. Heineman).
Door het weglaten van twee kolommen in het midden van de kerk ontstaat een meer dominante
dwarsrichting. In de ontwerptekening uit het archief RDMZ zijn alleen de gewelven van de vergrote
dwarsruimte ingetekend en het bankenplan.

Het definitieve restauratieplan (naar de plattegrond in de Geïllustreerde Beschrijving, 1958).

De wederopbouwperiode; het wederopbouwplan
Na de bombardementen van maart en april 1945 raakte het Rijksbureau betrokken
bij de sloopaanvraag voor het Raadhuis, de herbouw- en restauratieplannen voor de
Hervormde kerk (de herbouw van de toren zou pas in de jaren vijftig aan de orde
komen) en de Lutherse kerk. Tegelijkertijd werd overleg gevoerd over het
wederopbouwplan. De formele ingang voor de bemoeienis met het wederopbouwplan
was de ‘Regeling inzake kerken, kerkelijke gebouwen en monumenten’ op grond
waarvan de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg de mogelijkheid had percelen
aan te geven waarvoor de plannen voorgelegd dienden te worden aan de commissie.
Voor Doetinchem betrof het:5.
- de wanden van de Markt,
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- de omgeving van de Gasthuiskapel.
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De monumenten zelf, de Hervormde kerk en de Lutherse kerk, worden niet genoemd
omdat de planbeoordeling daarvan al was geregeld. De kwestie van het Raadhuis
was toen al beslecht. Het sloopverzoek van de gemeente van september 1945 van de
schamele restanten waaronder de zwaar beschadigde voorgevel leidde eerst nog tot
verzet van de Inspectie Kunstbescherming (dr. E.H. ter Kuile verbonden aan het
Rijksbureau), hetgeen blijkt uit zijn brief aan de heer F.A. Bruininkweerd te
Doetinchem:
‘Ik kan U wel als mijn mening geven, dat de Rijkscommissie volstrekt niet à tout
prix den ouden voorgevel zal willen handhaven, maar dat zij zich bij slooping zal
neerleggen zonder aangetoonde noodzaak, is van de Commissie ook niet te
verwachten, te meer omdat, voor zover ik zie, de gevel geen gevaar oplevert en
zonder hinder te veroorzaken nog zeker wel een tijdje kan blijven staan.’
Op 12 oktober 1945 verleent de Rijkscommissie toestemming tot sloop.
Uit het correspondentie-archief van de Rijksdienst blijkt dat het effect van de regeling
met betrekking tot de belangrijke historische ruimten, in het bijzonder de Markt, in
de praktijk erg groot was. Dit komt naar voren uit de correspondentie in 1949 met
‘Overling's Bank’ te Doetinchem met betrekking tot de bouw van een nieuw
bankgebouw aan de Markt:6.
‘Deze [de Hervormde] kerk wordt door U gerestaureerd. Het is begrijpelijk, dat U
enige wensen hebt voor de architectuur van de gebouwen in de naaste omgeving.
Daar wij - ingevolge Raadsbesluit van 21 Juli 1949 - ons bankgebouw zullen
mogen herbouwen op de plaats, waar aanvankelijk de openbare leeszaal geprojecteerd
was, nl. hoek Markt - Waterstraat te Doetinchem, is het voor ons van groot belang
Uw wensen en voorschriften te kennen.
Daarbij interesseert het ons uiteraard, of de eventuele hogere kosten, die een gevolg
kunnen zijn van de door U te stellen voorwaarden, door ons gedragen moeten worden.’
Vervolgens werd overleg gevoerd over de preciese situering van het bouwplan mede
in relatie tot het plan de kerktoren te verplaatsen en op het plein voor de kerk te
herbouwen. Het overleg leidde tot een gewijzigd verkavelingsplan dat werd
goedgekeurd door de Hoofdingenieur-directeur voor de Wederopbouw en de
volkshuisvesting. De Directeur van de Rijksdienst reageerde vervolgens aan
‘Overling's bank’:7.
‘Verlegging van de voorgevelrooilijn zal de kerk ongetwijfeld ten goede komen.
Wanneer door architect Valk op het betreffende terrein een bankgebouw ontworpen
wordt, bestaat daartegen van mijn Bureau uit geen bezwaar.
Met Ir. J. Kuiper zal ik mij over deze kwestie nog verstaan.’
Wanneer het moment van realisatie is aangebroken - in 1953, acht jaar na de
bevrijding - wordt de rijksadvisering op onderdelen van het plan nog inhoud gegeven.
De Dienst der Gemeentewerken Doetinchem schrijft aan de Directeur van de RDMZ:8.
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‘U is de mening toegedaan dat het bouwblok acceptabel is (het betreft het nieuwe
bankgebouw) doch U adviseert de dakkapellen te wijzigingen en de ramen van de
verdieping een meer verticaal karakter te geven. Verder acht U het gewenst dat, in
plaats van tufsteen, basaltlava wordt gebruikt, voor dakbedekking gesmoorde grijze
pannen worden gebezigd, het metselwerk zal bestaan uit niet fel rode stenen. Dit
advies is aan de architect doorgegeven (...)’

Evangelisch Lutherse kerk
De Lutherse kerk maakte deel uit van het bouwblok waarin ook het Raadhuis was
gesitueerd. De kapel - van oorsprong de Gasthuiskapel (ca. 1500) - werd ernstig
beschadigd. De restauratie beperkte zich in eerste instantie tot noodherstel; de
restauratie van de negentiende-eeuwse consistorie zou pas in de jaren zestig
plaatsvinden. De markante positie die de kapel in het wederopbouwplan was
toebedacht - de eerste opzet was zeer monumentaal, de kapel als pièce de milieu van
een ruim openbaar hof - zou samen met interpretaties van de bouwhistorische vondsten
in het gebouw zelf aanleiding vormen tot een ingrijpende reconstructie van de
oorspronkelijke toestand. Het eerste restauratieplan ging uit van de reconstructie van
een niet bestaande ingangstravee ter plaatse van de consistorie. Hiermee zou een
krachtiger verwijzing naar de middeleeuwse situatie ontstaan.
De potlood-aantekeningen in de opmetingstekeningen behorend bij het
restauratieplan, aanwezig in het archief van de RDMZ, geven aan dat voorafgaand
aan de restauratie nauwkeurig bouwhistorisch onderzoek is verricht naar de
bouwsporen. Hiermee werd naast onderzoek zeker ook beoogd het restauratieplan
te beïnvloeden.
Uit het correspondentiedossier komt naar voren dat de restauratie is ontwikkeld uit
een initiatief tot noodherstel in 1945. De rijksoverheid steunde dit initiatief - van de
architect-stedebouwkundige F.A. Bruininkweerd te Doetinchem (later te Arnhem) door een
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6 Doetinchem, Evangelisch Lutherse kerk direct na de verwoesting (1945; archief RDMZ).

De bouwhistorische aantekeningen vanwege de RDMZ in de plattegrondtekening (bestaande toestand)
van architect F.A. Bruininkweerd (1947).

subsidie beschikbaar te stellen van f 30.000, - onder voorwaarde dat de uitvoering
zou plaatsvinden onder auspiciën van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Pogingen om het gebouw voor de winter van 1945 wind- en waterdicht te krijgen
mislukten; pas in de periode mei - augustus 1946 werd het plan voor noodherstel
opgesteld. Hierbij kwam direct al de wens naar voren de verwoeste koepel uit het
begin van de negentiende eeuw te mogen vervangen door een spits. De overeenkomst
tussen de Rijksinspectie Kunstbescherming (Ter Kuile) en de aannemer werd hiertoe
aangepast.9.

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

136
Als blijkt - in 1948 - dat het noodherstel nog steeds niet is afgerond, mede als gevolg
van te beperkte toewijzing van hout, worden de toegewezen middelen door de
rijksoverheid ingetrokken.
In dezelfde periode bereidde de kerkeraad een algeheel restauratieplan voor, waarin
het eerder opgezette, reconstruerende noodherstel werd opgenomen. In deze opzet
is de consistorie vervallen.
De uiteindelijk gerealiseerde restauratie is meer in overeenstemming met de
feitelijke historische opzet dan de eerste plannen. Ook het gemeentelijke plan voor
een fraai binnenstadshof wordt aangepast zodat uiteindelijk een opengelegd bouwblok
resteert. In de jaren zestig wordt de wederopbouw van de Lutherse kerk afgerond
met de restauratie van de consistorie. Hierbij werd uitgegaan van een situering aan
een straat, overeenkomstig de toestand die voor het bombardement bestond. Het
ontwerp, opgesteld door architect W.A. Heineman, heeft geen enkele overeenkomst
met de historische toestand, hooguit in massa en situering. Er ontstaat een nieuwbouw
samengesteld uit gangbare historische detailleringen en afwerkingen.

Restauratie en herontwerp van kern en kerk
De zwaar beschadigde Hervormde kerk (Grote of Catherinakerk) en de geheel
verwoeste toren vormden samen vanouds het beeldmerk van de binnenstad. De
situering bij de samenkomst van de vier doorgaande wegen droeg daar zeker toe bij.
Vanzelfsprekend was de herbouw van het kerkgebouw nauw verbonden met de
wederopbouw van de kern. Ontwerpkeuzen met betrekking tot de kerk hadden direct
gevolgen voor het wederopbouwplan en andersom. De kerkrestauratie was van de
twee opgaven nog het meest voorbereid en gedocumenteerd; er was vanaf 1942 al
aan gewerkt en van de toren waren maatvaste tekeningen beschikbaar. Met betrekking
tot het plan voor herbouw van de kern was daarentegen geen voorbereidend werk
verricht. Hier konden alleen ervaringen elders in het land opgedaan bij de
wederopbouwprojecten van 1940 en volgende jaren worden benut.
De gegevens in de dossiers van de RDMZ roepen evenwel niet het beeld op dat is
gestreefd naar afstemming laat staan integratie van de twee opgaven. Binnen de
bouwmuren van het kerkgebouw ontwikkelde zich als het ware van binnenuit het
restauratieproject. In het wederopbouwplan bleven de buitenmuren van de kerk
gefixeerd als een onaantastbaar gegeven en werden vervolgens in vrije compositie
verbeteringen voor verkeers- en gebruiksfuncties voorgesteld. Deze relatieve
onafhankelijkheid komt nog het duidelijkste tot uitdrukking met betrekking tot de
verplaatsing van de toren - het fysieke element bij uitstek waar beide ontwerpen een
identieke oplossing dienden te presenteren. Dit moge blijken uit de brief van het
gemeentebestuur van Doetinchem uit 1959 (!) aan de minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen:10.
‘In verband met de door U gemaakte opmerking over het ontbreken van een
schriftelijke toestemming over verplaatsing van de verwoeste gemeentetoren bij de
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Nederlands Hervormde kerk in onze gemeente, doe ik U hierbij toekomen een afdruk
van een gedeelte van het wederopbouwplan, waarin de situering van bovengenoemde
kerk en toren is opgenomen.
Bedoeld wederopbouwplan is goedgekeurd door de minister van wederopbouw
en volkshuisvesting bij zijn besluit van 8 juni 1955, nr. 0608705. Dezelfde situering
kwam ook reeds voor in het daaraan voorafgaande wederopbouwplan (...) goedgekeurd
bij besluit van 16 maart 1949, nr. 111. Aangezien bij de beoordeling van deze plannen
ook de commissie voor de monumentenzorg ingeschakeld is geweest, mag m.i.
geconcludeerd worden, dat zij met de situering van de toren buiten het kerkgebouw
heeft ingestemd. (...)
Ik hoop U met het vorenstaande van dienst geweest te zijn geweest bij de
verdediging van het door deze gemeente aangevraagde subsidie in de kosten van de
verwoeste gemeente-toren.’
De restauratie van de Hervormde kerk vond plaats van 1947 to 1951. Het ontwerp
van architect J.G.A. Heineman was - in tegenstelling tot het plan uit 1944 - zeer
ingrijpend. De kerk werd uiteindelijk gereconstrueerd tot een gecompliceerde
hallekerk waarbij tussen de ondergeschikte traveeën aan weerszijden van de
verdwenen toren een nieuwe, relatief brede travee werd toegevoegd aan het
middenschip. Voordat dit ontwerp werd gerealiseerd waren meerdere voorlopige
ontwerpen gepresenteerd (zie de reeks plattegrondtekeningen; afb. 5). Alle plannen
gingen uit van ‘restauratie’ van een denkbeeldig middeleeuwse concept ten koste
van de vroeg zestiendeeeuwse compositie. Hiermee werd de historische ontwikkeling,
zo helder uiteengezet in de voorlopige monumentenlijst (1917) en toegelicht door
de Rijkscommissie in het advies van 1942 gepasseerd. Dit valt des te meer te betreuren
nu - achteraf - gesteld kan worden dat de zestiende-eeuwse ingreep kan worden
opgevat als een vrij uniek concept, zeldzaam als type en in architectonisch en
ruimtelijk opzicht goed doordacht. De uitgevoerde restauratie onderstreept als het
ware het oordeel van destijds dat het
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a. De bebouwing vóór het bombardement.

b. Schets van het restauratieplan 1947 (Bruininkweerd) als onderdeel van de binnenhof (bron:
situatietekening bij het restauratieplan; archief RDMZ).

De kerk na restauratie (foto RDMZ, 1952).
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7 Kerngebied van het Wederopbouwplan Doetinchem. Plankaart gemeentewerken; ontwerp ir. J.
Kuiper. Vastgesteld door de gemeenteraad 1 sept. 1953, goedgekeurd door de minister voor
Wederopbouw en Volkshuisvesting 8 juni 1955.
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a. Schetskaart met de rooilijnen vóór het bombardement.

b. Schetskaart met de niet gecorrigeerde rooilijnen (dunne lijnen) en de nieuw ontworpen rooilijnen
(dikke lijnen).

hier een betekenisloze fase zou betreffen uit de bouwgeschiedenis.

Wapenfeiten
Bij de restauratie van de Hervormde kerk en het herontwerp van de Markt is vanuit
twee afzonderlijke planprocessen gewerkt aan een eigentijdse interpretatie van het
herstel van het historische beeldmerk van de stad. De bouwmuren van de kerk
scheidden hierbij niet alleen de kerkruimte van de Marktruimte maar werden ook de
fysieke demonstratie van twee parallele, onvoldoende geïntegreerde planprocessen.
Het eindresultaat is daarmee - wellicht meer dan in andere steden - het resultaat van
twee onafhankelijke geschiedenissen. Alleen bij de herbouw van de toren en bij
welstandsadviezen voor de nieuwbouw aan de Markt was er sprake van planoverleg
en advisering over en weer.
De restauratie van de Lutherse kerk daarentegen is - althans op papier, in de planfase
- een schoolvoorbeeld van integraal ontwerpen. De restauratie van de kerk speelde
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in op het concept van het nieuwe stadshof en andersom. In de praktijk was dit
geïntegreerd concept te hoog gegrepen. Bij de uitvoering werd het binnenhof-idee een duidelijke verwijzing naar een middeleeuwse situatie - gereduceerd tot een
bescheiden expeditiehof en werd de kerkrestauratie uitgevoerd als een afzonderlijk
project, aansluitend aan de herstelde bouwblokstructuur.
Gezien vanaf de Markt is het idee van de binnenhof wel herkenbaar dank zij de
boombeplanting voor het koor van de Lutherse kerk en het gesloten karakter van de
hoekbebouwing (het hotel).
Met betrekking tot advies- en vergunningenprocedures valt op dat bij de Lutherse
kerk zeer amateuristisch te werk werd gegaan, waarbij de werkelijke doelstellingen
niet direct in volle omvang op tafel kwamen. De stopzetting van de noodhulp spreekt
in dit verband boekdelen. De uitvoering van het stedebouwkundige concept voor de
omgeving van de kapel - toch al een moeilijk te realiseren opdracht - werd hierdoor
zeker niet bevorderd.
Het werken volgens onafhankelijk geformuleerde doelstellingen bij respectievelijk
de wederopbouw van de kerk en de Markt heeft uiteindelijk geleid tot een zeer
eigenzinnig resultaat. Wederopbouw in optima forma, te velde bedacht en uitgevoerd
zonder aantoonbare coördinatie van hogerhand. De monumentenzorgsturing, tot aan
het bombardement inhoud gegeven door de formele waardestellingen
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van de Rijkscommissie, bleek in de wederopbouwperiode al geschiedenis. De tijd
was blijkbaar rijp voor een eigen interpretatie. Dat het bouwteam hiermee werd belast
waarover in 1942 was opgemerkt dat dit meer respect afdwong door zorgvuldigheid
bij de uitvoering dan door creatief vermogen is opmerkelijk.
De zorgvuldig uitgevoerde restauratie maakt het bijzonder moeilijk de bouw- en
wederopbouwgeschiedenis aan het gebouw af te lezen. Het geldt zowel voor het
exterieur als voor het interieur. Er is ogenschijnlijk een overtuigende eenheid ontstaan
in architectuur en historiciteit. In hoeverre hierbij de grenzen van de restauratie-etiek
zijn overschreden valt op basis van de bestudeerde bronnen niet te beoordelen.
De dossiers Doetinchem bieden een interessante blik op de praktijk van het herstel
van historische binnensteden in en na de oorlog voor zover het de normale steden
betreft (niet de grote vijf). Het gaat te ver hieraan conclusies te verbinden voor de
overige kernen. Zoals zo vaak staat ook nu weer ieder geval op zichzelf. Wel is
duidelijk geworden dat de wederopbouw in een gemiddelde stad een reguliere taak
van de monumentenzorg was, gebaseerd op besluiten en maatregelen van bestuur
waarbij de geformaliseerde monumentenregisters waren betrokken. De adviezen van
de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg en de Rijksinspectie voor de
Kunstbescherming waren daarbij wel richtinggevend maar niet doorslaggevend. Op
welke wijze de werkelijke beslissingen tot stand kwamen valt uit de dossiers niet op
te maken. Maar het meest belangrijke is de conclusie dat het Rijksbureau en de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg veel intensiever met stedebouw bezig waren
dat tot nu toe op grond van de beschikbare literatuur kon worden aangenomen.

Geraadpleegde bronnen
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
- Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst,
deel IV; Gelderland, Utrecht 1917.
- E.H. ter Kuile, De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst; het
kwartier van Zutfen (Geïllustreerde Beschrijving), Den Haag 1958 (Doetinchem
is vermeld als ‘Deutekom’).
- brievendossier Raadhuis 1936-1945.
- idem stedebouw/herbouwplan 1947-1967.
- idem Hervormde kerk 1941-1960, en kerk en toren 1947-1962.
- idem Evangelisch Lutherse kerk.
- foto- en tekeningenarchief.

Gemeente Doetinchem*
- kaart en richtlijnen voor het Basisplan 1947 (wederopbouwplan).
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- Maquette van een verdwenen stad (brochure en tentoonstelling over Doetinchem
in 1940; maquettebouw H. Tomesen).
- foto-archief Staring Instituut.
- vaste expositie in de Hervormde kerk (Catherinakerk).
De schetskaarten en plattegronden bij dit artikel zijn van de hand van de auteur.

Eindnoten:
1. Een geruisloze doorbraak, Rotterdam 1995 (uitgave Nederlands Architectuur-Instituut).
2. M. Elias, ‘Heusden van 1946 tot 1649’, Zeist 1984 (stageverslag Rijksdienst voor de
Monumentenzorg).
J.C. Boogman en S. Oosterhaven, De geschiedenis van Doetinchem, Zutphen 1986.
3. Brief van de Directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg van 23 januari 1936 aan
architect H.W. Valk.
4. Kantbeschikking van 2 februari 1942; advies van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg
aan de Secretaris-Generaal van de Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming.
5. Brief van de RDMZ aan ir. J. Kuiper, supervisor voor de kern Doetinchem d.d. 13 januari 1948.
6. Brief van ‘Overling's Bank’ aan de RDMZ van 22 juli 1949.
7. Brief van 15 november 1949 van de Directeur RDMZ aan ‘Overling's Bank’.
8. Brief van de Dienst Gemeentewerken aan de Directeur RDMZ d.d. 13 december 1953.
9. Contract van 31 augustus 1946; wijziging van 7 september 1946.
10. Brief van het Gemeentebestuur van Doetinchem aan de minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen d.d. 14 april 1959.
* vriendelijke medewerking is gegeven door ing. A.H. Gerritsen en F. Gies van de gemeentelijke
dienst.
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Ab Warffemius
Na-oorlogs optimisme: veerkracht en tegenkracht rond drie verwoeste
kerken - Kerkdriel, Boxmeer en Horst
Bij de bevrijding van ons land, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog,
werden veel monumentale gebouwen verwoest. De oorlogshandelingen
lieten vooral hun sporen na in Zeeland, het Gelders rivierengebied en
Noord Limburg. Hoofdzakelijk gebeurde dit door beschietingen en
bombardementen. Vooral de torens moesten het ontgelden omdat zij als
uitkijkpost fungeerden. De Duitsers bliezen bij hun aftocht veel kerktorens
op. Zij gebruikten daarvoor zoveel dynamiet dat de toren totaal verdween.
Bovendien plaatsten zij de springstof vaak op een wijze dat de toren op
het schip viel en daarmee ook de kerk verwoestte. Pas na de terugkeer van
de geëvacueerde bewoners kon de balans worden opgemaakt. Toen bleek
dat veel gebouwen onherstelbaar verwoest waren. Maar er waren er genoeg
die, zij het met grote moeite, hersteld konden worden.
Toch wilde men, zoals zal blijken, soms ook graag van die oude gebouwen
af. Was het nu werkelijk nodig de resten van de verwoeste kerken af te
breken of was herbouw nog mogelijk?
Natuurlijk waren er kerken onherstelbaar verwoest zoals in de Limburgse dorpen
Lottum en Wanssum. De kerken van Venray en Blitterswijk werden met veel moeite
hersteld. En indien men een uitbreiding wenste maakte men van de nood een deugd
door ze b.v. naar het westen te verlengen zoals dit bij de Martinuskerk te Venlo en
de kerk van Broekhuizen gebeurde. In Oosterbeek daarentegen verkleinde men de
Oude kerk door het verwoeste gotische koor en de negentiende eeuwse transepten
af te breken. Op de gevonden romaanse koorfundering bouwde men in moderne
vorm een halfronde sluiting. In Noord Brabant en Limburg verdwenen de meeste
kerken echter! Van wat er zich zoal afspeelde rond de sloop en de z.g. herbouw van
kerken zal ik trachten aan de hand van een drietal voorbeelden een beeld te scheppen.
Met een willekeurige greep in de zuid-oostelijke provincies wordt het vermoeden
bevestigd dat er duidelijk andere motieven dan restaureren meespeelden: eindelijk
de kans voor een ruimere of kleinere kerk! Uit de dossiers in het archief van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg blijkt hoe moeizaam het in 1945 en 1946 was
gegevens te vergaren over de toestand van de monumentale gebouwen na de oorlog.
De inspecteur van de kunstbescherming van geheel bevrijd Nederland deed reeds op
25 mei 1945 via de radio, voor zover de ontvangers nog aanwezig waren, een oproep
aan gemeentebesturen de schade tengevolge van de oorlogshandelingen aan hem te
willen melden. Bij stukjes en beetjes druppelden in mei en juni 1945 de eerste
gegevens binnen.
Tevens zijn de dossiers interessant en een studie waard vanwege de correspondentie
die gaat over de communicatieproblemen, de slechte bereikbaarheid van de verwoeste
gebouwen en het verkrijgen van b.v. bonnen voor nieuwe fietsbanden of benzine.
Zij geven het tijdsbeeld goed weer: enerzijds de formele vooroorlogse wijze van
corresponderen, anderzijds de afhankelijkheid van elkaar om met de schaarse goederen
zo economisch mogelijk om te gaan.
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In die magere na-oorlogse jaren was het niet voor iedereen een tijd van schaarste:
voor de archeologen
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was het, voor wat hun werk betreft, zelfs een tijd van overvloed. Er konden, nadat
het gehele land bevrijd was, in de zuid-oostelijke provincies 55 kerken worden
opgegraven. Dit gebeurde onder de vlag van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg
waaruit op 1 januari 1947 de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
voortkwam.1.
Van bouwhistorisch onderzoek - boven het maaiveld - kwam nauwelijks iets
terecht. Door het Rijksbureau werd H.P. van Beveren aangesteld om hier iets aan te
doen, maar hij had, naar zijn zeggen, zijn handen vol om de archeologen in hun
enthousiasme af te remmen. Die hielden volgens hem totaal geen rekening met
instortingsgevaar wanneer zij opgaand werk ondermijnden met hun gegraaf.
Als voorbeeld zijn drie kerken gekozen die verdwenen zijn: de Hervormde kerk te
Kerkdriel in Gelderland; de St. Petruskerk in het Noord Brabantse Maasdorp Boxmeer
en de St. Lambertuskerk te Horst in Midden-Limburg.

Kerkdriel, St. Martinuskerk
De laatste godsdienstwistten
De Hervormde kerk in Kerkdriel is in dubbele zin het slachtoffer geworden van strijd.
Eerst werd zij slachtoffer van een offensief van de geallieerden, die het als gevolg
van hun dramatisch verlies van de Slag om Arnhem, in de herfst van 1944, niet gelukt
was verder dan de zuidoever van de Maas op te rukken. Vandaar beschoten zij de
Bommelerwaard. Hierbij moesten vooral de hogere gebouwen, in het bijzonder de
kerken, het ontgelden. Zij dienden letterlijk als schietschijf. Op 23 april 1945,
bereikten de geallieerden Kerkdriel en zoals elders bliezen de Duitsers bij hun aftocht
de toren op en werd de reeds grotendeels vervallen kerk zwaar beschadigd. Daarna
traden de kerkelijke gezindten tegen elkaar in het strijdperk. Van deze zeer grote
driebeukige kruiskerk was van het opgaande werk de toren het oudste onderdeel (afb.
2 D), waarschijnlijk veertiende- eeuws. Het koor stamde eveneens uit de veertiende
eeuw en het transept en het kerkschip respectievelijk uit de eerste helft en het derde
kwart van de vijftiende eeuw.
Dankzij het in 1949 uitgevoerd bodemonderzoek werd duidelijk hoe de kerk van
een kleine romaanse zaalkerk was uitgegroeid tot de imposante 60 meter lange
kruisbasiliek (afb. 2). De toren sloot aan op een naar het westen toe verlengd
eenbeukig romaans schip. Ter plekke van die verlenging stond aanvankelijk een
kleinere toren (afb. 2 C). Deze verlenging dateerde eveneens uit de veertiende eeuw.
Het is aan
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1 Kerkdriel, Hervormde kerk. Geperiodiseerde plattegrond van de voormalige kerk, schaal 1:400,
tekening G. de Hoog 1932.
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te nemen dat eerst de nieuwe toren gedeeltelijk of in zijn geheel gebouwd is alvorens
de oude gesloopt kon worden; pas daarna werd het schip verlengd. Het gotische koor
(afb. 2 E) bestaande uit twee traveeën en een sluiting van vijf zijden van een achthoek
werd in de tweede helft van de veertiende eeuw gebouwd ter breedte van het romaanse
schip ter vervanging van een iets smaller rechtgesloten romaans koor (afb. 2 D). De
transepten dateerden uit de eerste helft van de vijftiende eeuw (afb. 2 F). Daarna, in
de tweede helft van die eeuw, werd het oude schip vervangen door een
pseudobasilikaal driebeukig schip (afb. 2 G), waarvan de zijbeuken in het begin van
de zestiende eeuw nog eens westwaarts langs de toren verlengd werden met voor het
Nederrijngebied bekende schuine afsluitingen aan de westzijde (afb 2 H).
In de tweede helft van de zeventiende eeuw werd er aan de oostzijde van het schip
bij het transept een muur gebouwd. De gewelven van de middenbeuk werden
weggebroken en door een verlaagd vlak plafond vervangen. In het midden van de
negentiende eeuw heeft men onder het vlakke plafond een gestuct neogotisch gewelf
aangebracht2..
De kerk bezat fraai gebeeldhouwde kapitelen en kraagstenen3.. Het koor en het
transept bezaten gewelfschilderingen die weliswaar sterk beschadigd waren.
Architect H.A. Pothoven uit Amersfoort, die reeds voor de verwoesting tijdens de
Duitse bezetting restauratieplannen had gemaakt, gaf in een rapport in november
1945 nauwgezet weer wat er van de kerk nog restte:
‘De toren is vrijwel geheel vernietigd, het muurwerk staat nog tot gemiddeld 2 a
3 meter hoogte, de rest is geheel uit elkander gesprongen en in het schip van de kerk
terecht gekomen.
Het schip van de kerk is tot aan het dwarsschip eveneens vernietigd. Enkele
kolommen zijn blijven staan. De zijmuren en steunberen zijn voor drievierde gedeelte
vernietigd.
Het stergewelf in de viering is weggeslagen, terwijl de kruisgewelven in het
zuidelijk gedeelte van het dwarsschip ook zodanig gescheurd zijn, dat deze vernieuwd
moeten worden. De gewelven in het noordelijk deel hebben ook zeer veel geleden
en het zal de vraag zijn of deze kunnen blijven zitten.
De kap boven het dwarsschip welke voordien reeds zeer slecht was, is ontzet en
heeft verschillende grote gaten.
Het koor hetwelk het minst geleden heeft, maar waarvan de kap in zeer slechte
toestand verkeert, heeft verschillende voltreffers gehad, waardoor het zuidschild
grotendeels weg is’.
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2 Kerkdriel, Hervormde kerk. Reconstructie bouwfasen van de voormalige kerk. Tekening auteur
1995.

Pothoven gaf ook enige aanwijzingen om te redden wat te redden viel: ‘Om de
gewelven met restanten van de fresco's nog te kunnen behouden is het noodzakelijk
dat de kap tijdelijk wordt dicht gemaakt. Om de stenen van de toren en het schip
eventueel nog te kunnen gebruiken acht men het gewenst om voor de vorstperiode
deze op te ruimen, schoon te bikken en op te tassen. Het is thans een grote steenmassa,
die bij eventuele vorst zeer veel te lijden zal hebben en stuk zal vriezen’.
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3 Kerkdriel, Hervormde kerk. Zuidgevel van de voormalige kerk, ca. 1900, foto archief RDMZ.

Op 12 oktober 1945 droeg de Inspecteur Kunstbescherming voor de noordoostelijke provincies, dr. E.H. ter Kuile, de kerkvoogdij op een plan voor
noodvoorzieningen te maken. Dit noodherstel tegen verder verval van koor en
dwarsschip was zeer noodzakelijk. Want Ter Kuile en E.A. Canneman van het
Rijksbureau, die een bezoek aan Kerkdriel brachten, waren het met de leden van de
kerkvoogdij eens dat de kerk geheel herbouwd zou moeten worden omdat zij een
belangrijk en fraai stuk architectuur was en er voldoende van de toren over was om
een herbouw mogelijk te maken. Als bouwval kon men de kerk niet laten staan en
alles te slopen zou onverantwoord zijn.
Regelmatig werd er gewezen op het cultuurhistorische belang van het schip als
een der belangrijkste en fraaiste voortbrengselen van de Nederrijnse gotiek ‘ten
plattelande’.
Het noodherstel zou worden uitgevoerd onder leiding van H.A. Pothoven.
In december 1945 werd beloten de bekapping van het dwarsschip en het koor
geheel af te nemen omdat zij onherstelbaar was. Zij werd vervangen door een nooddak
met een geringe dakhelling. Ingrijpen werd nog urgenter nadat een zware storm op
28 december grote ravage veroorzaakt had.
Met veel moeite kon men golfplaten bemachtigen. Aan een houten noodkap kon
wegens de houtschaarste helemaal niet worden gedacht.

Strijd om behoud en bezit
De eerste correspondentie over deze kerk bij het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg is gedateerd 8 juli 1919. Het betreft een verslag van een bezoek
door hoofdcommies Du Tour aan het ‘indrukwekkende’ gebouw. Hij betreurde dat
de kerk zo verwaarloosd en in protestantse handen was. Zij zouden in het gebouw
een kerk gebouwd hebben. Hiermee bedoelde hij waarschijnlijk het gedeelte dat men
als preekkerk in gebruik had. Hij wees tevens op de beschilderingen van de viering
en het priesterkoor, en het gebrandschilderde glas boven de ingang dat dringend
voorzieningen behoefde. In 1926 en 1930 werd weer gewag gemaakt van de slechte
toestand van het gebouw. Maar er gebeurde niets totdat de R.K. parochie er lucht
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van kreeg dat de Hervormde Gemeente bij het Rijksbureau voor de Monumentenzorg
een restauratiesubsidie had aangevraagd.
De parochie schakelde de architect H.W. Valk uit 's-Hertogenbosch in en deze
vroeg op 16 augustus 1930 aan het Rijksbureau of er een mogelijkheid bestond dat
de hervormden de kerk over zouden willen dragen aan de katholieken omdat zij,
groter in aantal, de kerk beter zouden kunnen beheren. In het gehucht Hoenzadriel,
waar de meeste hervormden woonden, zou voor hen dan een nieuwe kerk gebouwd
kunnen worden.
De achtergrond voor deze vraag was dat de in 1828-1829
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gebouwde en in 1842 ingewijde R.K. waterstaatskerk met haar in 1905 door W. van
Aalst gebouwde toren te klein was geworden en uitbreiding niet mogelijk bleek.
Waarschijnlijk als gevolg van de crisis in de jaren dertig waren er aan beide fronten
geen activiteiten waar te nemen, behoudens de beschrijving van het gebouw door
F.A.J. Vermeulen t.b.v. de Geïllustreerde Beschrijving van Nederlandse Monumenten
van Geschiedenis en Kunst die in 1932 verscheen. Op 7 oktober 1942 bracht C.J.M.
van der Veken verbonden aan het Rijksbureau een bezoek aan Kerkdriel. In zijn
verslag beschreef hij ook de bedroevende toestand waarin het gebouw zich bevond.
De kerkvoogdij deed alle moeite en vroeg subsidie aan om de kerk onder de leiding
van architect H.A. Pothoven te Amersfoort te laten restaureren. In februari 1944 was
hij nog bezig met het opmaken van een restauratieplan. De katholieken bemerkten
dit weer en werden plotseling opnieuw actief, want als antwoord op een brief van
22 december 1943 van de bouwinspecteur van het bisdom 's-Hertogenbosch H. van
Helvoort, schreef Pastoor-deken M.B. Maassen op 24 februari 1944 dat hij omstreeks
1930 bezoek had gehad van architect Valk in gezelschap van dr. V. De Stuers (sic!)
en dr. J. Kalf. Waarschijnlijk bedoelde hij prof. ir. J.A.G. van der Steur want de
Stuers was reeds op 21 maart 1916 overleden. Zij vonden het jammer dat deze kerk,
die volgens Valk uit kunsthistorisch en architectonisch oogpunt de eerste in het
bisdom was na de St. Jan in zo'n vervallen staat verkeerde. Zij waren allen van oordeel
dat het de moeite waard zou zijn de kerk te restaureren en dat zij dan in handen van
de katholieken behoorde te zijn, omdat ze dan het beste aan het doel, waarvoor zij
gebouwd was, zou beantwoorden. De deken dacht echter niet dat de protestanten
hun medewerking zouden verlenen. Ook tijdens de bezetting had de Rijkscommissie
zeer veel aandacht voor het vervallen gebouw. Op 18 december 1943 schreef zij aan
de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en
Kultuurbescherming dat uitstel van restauratie niet langer mogelijk was.
In januari 1944 werd er door de Kultuurbescherming een beroep gedaan op de
provincie Gelderland voor een financiële bijdrage en in dezelfde maand kreeg de
kerkvoogdij reeds te horen dat men bereid was subsidie te verlenen. Dit zinde de
katholieken niet, zoals blijkt uit een brief van 5 mei 1944 van de deken aan het
bisdom. De directeur van het Rijksbureau voorde Monumentenzorg Jhr. dr. E.O.M.
van Nispen tot Sevenaer had de burgemeester van Kerkdriel medegedeeld dat de
protestanten de kerk wilden gaan herstellen. De deken vond het jammer dat de
katholieken niet in de gelegenheid gesteld werden haar over te nemen. Het
gemeentebestuur was bereid mee te werken om de kerk weer in het bezit van de
katholieken te krijgen en wilde naar Den Haag gaan om dit aan de directeur van
Monumentenzorg uit te leggen. Het werd voor de protestanten allemaal wel wat
raadselachtig; kerkvoogd W. van den Anker schreef op 3 juni 1944 aan architect
Pothoven dat de voorzitter van de kerkvoogdij en de dominee bezoek hadden gehad
van de heer Kronenburg, oud-lid van Gedeputeerde Staten van Gelderland en
oud-burgemeester van Driel. De heer Kronenburg kwam volgens zijn bewering
namens monumentenzorg met de vraag om de kerk over te doen aan de katholieken.
Van den Anker vroeg zich af waar hij dat vandaan haalde: ‘Sinds wanneer bemoeit
Monumentenzorg zich met dergelijke politiek?’ Een nieuwe kerk, pastorie,
verenigingsgebouw enz. enz. zouden de katholieken voor hen bouwen. Ook beweerde
de heer Kronenburg dat Monumentenzorg nimmer subsidie zou geven op de toren
alleen, wel als ook de kerk gerestaureerd werd.
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Even is het dan bedrieglijk stil in ‘deze oorlog in de oorlog’. Het echte
oorlogsgeweld komt naderbij met als gevolg dat na de strijd beide partijen geen kerk
meer ter beschikking hebben.

4 Kerkdriel, Hervormde kerk. Toren van de voormalige kerk vanuit het zuidwesten, foto G. de Hoog,
september 1909, archief RDMZ.
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5 Kerkdriel, Hervormde kerk. Resten van het schip van de voormalige kerk vanuit het westen, foto
G.Th. Delemarre, 1952.

De hernieuwde strijd
Het is alsof men door de oorlog niets geleerd heeft; men is nauwelijks bevrijd of de
katholieken begonnen weer met verschillende acties om de kerk in bezit te krijgen.
Zij beweerden dat de hervormden geen zin meer hadden de verwoeste kerk te
herbouwen. Deze zouden genoeg ruimte hebben aan dwarsschip en koor met hoogstens
een travee van het schip. Zou de kerk echter naar de katholieken overgaan dan was
herbouw van het schip gewaarborgd. Bovendien vonden zij dat dit uit een oogpunt
van welbegrepen monumentenzorg van het allergrootste belang moest worden geacht.
Reeds op 14 juli 1945 had de pastoor een onderhoud over de overname van de
kerk met de waarnemend commissaris van de koningin in Gelderland Baron mr.
E.H.J. van Voorst tot Voorst in tegenwoordigheid van de waarnemend burgemeester
P. van Tiggelen. De commissaris was van mening dat de overname niet mogelijk
was als de hervormden hier niet toe bereid zouden zijn. Hij zou de zaak aan enige
vooraanstaande protestanten die hem persoonlijk in Arnhem bekend waren voorleggen
en vragen of zij door hun invloed de hervormden van Driel zouden kunnen bewegen
de kerk af te staan. Ook zou hij zich in verbinding stellen met een vertegenwoordiger
van Monumentenzorg in Nijmegen.
Ook het R.K. kerkbestuur probeerde het op 25 juli 1945 nog eens bij de Hervormde
kerkvoogdij. Na op 24 januari 1946 nogmaals geschreven te hebben, kreeg het
kerkbestuur in februari het antwoord dat niet op het voorstel kon worden ingegaan.
Van Voorst tot Voorst deed intussen een beroep op A.R. Hulshoff, adviseur van
de Nederlandsche Hervormde Kerk in Wederopbouwzaken. Hulshoff had zich in
verbinding gesteld met de restauratiecommissie. Deze was van mening dat de
kerkvoogdij van Kerkdriel in eerste instantie de beslissing moest nemen en die stond
volgens hem vast. De restauratiecommissie meende deze beslissing te moeten
respecteren.
Intussen deed de nieuw benoemde pastoor J.A.J. van Herpt een poging bij het
Rijksbureau op 31 januari 1946. Hierop verzocht dr. J. Kalf, Rijksinspecteur
Kunstbescherming, de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk de kerk
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over te dragen. Als voorbeeld noemde hij het schip van de kerk te Hulst dat de
hervormden overdroegen aan de katholieken. De hervormden kregen hiervoor een
voor hun aangepaste kerk terug. Voorts schreef hij aan mr. G.A.J. ter Linden,
secretaris Restauratie der Nederlandse Hervormde Kerk, dat hij met groot leedwezen
kennis genomen had dat de Hervormde gemeente niet bereid was de kerk over te
dragen. ‘Wanneer de Kerkvoogdij nu inderdaad tot de regering een verzoek richt om
rijkssubsidie voor het herstel van het gebouw, zal dit den Minister van Onderwijs
Kunsten en Wetenschappen in een zeer moeilijk parket brengen. Het is mij nl. bekend,
dat de Herv. Gemeente niet voornemens is de gehele kerk te restaureren... De regering
kan dit onmogelijk goedkeuren en moet eisen, dat het gebouw in zijn geheel wordt
gerestaureerd, omdat het hier een zeer belangrijk monument betreft, waarvan geen
deel verloren mag gaan’. Kalf was bang dat dit de draagkracht van de hervomden te
boven zou
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gaan en verzocht via het hoogste gezag in de Hervormde Kerk de kerk alsnog over
te dragen. Hij vroeg Ter Linden ds. K.H.E. Gravemeijer, de algemeen gemachtigde
van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk, hiervan op de hoogte
te brengen omdat zich elders zoals in Geertruidenberg ook zulke gevallen voordeden.
Op 18 maart 1946 schreef de Synode terug dat de Hervormde gemeente van
Kerkdriel zich dermate met haar oude kerkgebouw verbonden gevoelt, dat gedachten
aan overdracht haar verre waren. Zij had derhalve besloten tot restauratie over te
gaan en verzocht hiervoor om subsidie.
Maar de pastoor gaf het niet op; hij schreef Kalf dat hij intussen een gesprek gehad
had met ds. Gravemeijer. Volgens de pastoor waren de psychologische gronden het
sterkst. De dominee wilde defaitisme bij zijn geloofsgenoten voorkomen en meende
dat het protestantisme nog eenmaal zou uitbreiden. De pastoor dreigde nu met de
bouw van een nieuwe kerk die de protestanten een doorn in het oog zou zijn. Op 16
mei 1946 gaf pastoor van Herpt het op en schreef hij aan Kalf dat hij na een bezoek
van de heren van de Synode de hoop had opgegeven om de kerk te verkrijgen.
Den Haag gaf evenwel niet op. Op 18 augustus 1947 vroeg de directeur van het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, Jhr. dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer aan
het gemeentebestuur van Kerkdriel hoe het college stond tegenover het verlies van
de toren. Hij stelde de volgende vragen: ‘Stelt de gemeente prijs op herbouw van de
verwoeste toren op dezelfde plaats en in nagenoeg dezelfde vormen? Geeft de
gemeente voorkeur aan een toren op een andere plaats en van een andere vormgeving?
Of stelt de gemeente geen prijs op een nieuwe toren’.
Op de 26e augustus kwam reeds het antwoord binnen van de gemeente waarin zij
het op hoge prijs stelde de toren herbouwd te zien op de zelfde plaats en zo mogelijk
in de zelfde trant als voorheen.

Herbouwplannen en bodemonderzoek
Intussen maakte het bureau H.A. en ir. G. Pothoven in maart 1946 de herbouwplannen.
Van het schip en zijbeuken zouden twee traveeën herbouwd worden met ten westen
van het schip een portaal waarboven een orgelgalerij ter hoogte van het schip zodat
dit optisch verder naar het westen door zou lopen. Op de viering was een achtzijdige
open toren met uivormige spits gedacht, geheel naar de gangbare vormen uit die tijd.
Ook werden er eind 1947 tot begin 1948 pogingen gedaan om de resten van de
muurschilderingen voor verder verval te behoeden.
Bureau Pothoven trachtte door middel van een actie in de Hervormde gemeente
van Amersfoort de financiële situatie van haar zustergemeente te Kerkdriel zó gezond
te maken dat zij de kerk zou kunnen herstellen. Hiervoor werden de heren Pothoven
door Ter Linden hartelijk bedankt.
Het ene na het andere bouwplan volgden elkaar op. Ter Linden waarschuwde
meerdere malen dat als men de kerk niet geheel zou herstellen dit de roomsen in de
kaart zou spelen. Dus werd alles op alles gezet.
De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg werd gevraagd een beslissing te
nemen en op 16 juli 1949 werd de overeenkomst getekend tussen het Rijksbureau
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en W.G. Woudenberg te Utrecht voor de gedeeltelijke restauratie van het koor, de
dwarsarmen en een travee van het schip.
Het werk werd echter niet gegund in verband met het ontbreken van de nodige
gelden.
Intussen werd er in juni en juli 1949 door het R.O.B. archeologisch onderzoek
gedaan onder leiding van dr. P. Glazema. Op 19 juli schreef hij aan de heer Pothoven
dat de opgraving in Kerkdriel voorlopig stil lag vanwege een onderzoek in de
Hervormde kerk van Renesse. Bovendien was het moeilijk arbeiders ter beschikking
te krijgen vanwege de kersenpluk. En verder: ‘Het zware zandpakket, dat de oude
cultuurlaag te Kerkdriel afdekt, belemmert vanwege de hoge kosten, die het transport
hiervan meebrengt, het onderzoek in hoge mate. Zeer waarschijnlijk zal moeten
worden volstaan met het graven van enige sleuven, zodat het zand niet geheel vervoerd
hoeft te worden. Op deze wijze zullen wij geen inzicht krijgen in de diepste
grondsporen en ons tevreden moeten stellen met het constateren van de vroegere
funderingen. Reeds werd vastgesteld, dat de kolommen gebouwd zijn op de
fundamenten van een oude tufstenen kerk (afb. 2 A B C). Vermoedelijk hebben we
hier te doen met een eenschepige Romaanse tufkerk.’ In de loop van het jaar werden
de onderzoekingen toch voortgezet en op 14 maart 1950 mocht de opgegraven kerk
weer dichtgegooid worden.
Op 19 juni 1950 schreef de nieuwe pastoor A.M. Zeegers aan Van Helvoort dat er
een telefoongesprek geweest was uit Den Haag waarin men vroeg of de katholieken
al aan het bouwen waren en hoe het stond met de noodkerk. Hij dacht dat Den Haag
de hervormden wilde stimuleren in de richting van teruggave.
De pastoor en Van Helvoort spraken af om het aantal hervormde kerkgangers te
controleren. Elke week ging er een briefje naar 's-Hertogenbosch waarop het aantal
bezoekers vermeld stond. Bij het laatste verslag schreef de pastoor dat het bezoek
hoger is dan voorheen, mogelijk het gevolg van de reactie op de
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6 Kerkdriel, Hervormde kerk. De in 1953 in gebruik genomen kerk op de plaats van de vroegere
toren. Foto P. van Galen, april 1995.

7 Kerkdriel, de in 1953 in gebruik genomen R.K. kerk. Foto P. van Galen 1995.

herbouwkwestie. Hij dacht dat onderhandelen geen zin meer heeft. Hij had n.l.
vernomen dat er genoeg kapitaal bijeengebracht was om ter plekke een nieuwe kerk
te bouwen. Desondanks vond hij dat dit verhinderd moest worden door het Ministerie
van Wederopbouw te bewerken.
Dat zij al eerder dachten de zaak verloren te hebben blijkt uit het feit dat de opdracht
tot het ontwerpen van een nieuwe kerk op 6 mei 1949 reeds was opgedragen aan ir.
C. Pouderoyen te Nijmegen.

Het naderend eind
Ondanks de overeenkomst van juli 1949 werd door het ministerie van O.K. en W.
op 8 december 1950 aan de kerkvoogdij medegedeeld dat vanwege bezuinigingen
bij het Rijk de toezegging van het krediet t.b.v. de restauratie werd ingetrokken. De
kerkvoogdij was zeer teleurgesteld en vroeg op 27 maart 1951 een sloopvergunning
aan. Zij wilde een geheel nieuwe kerk bouwen, waarvoor de plannen intussen door
het bureau Pothoven gemaakt waren.
In dezelfde maand overwoog de Rijkscommissie nog om de kerk als ruïne te laten
staan, maar dit werd ook te duur! Uiteindelijk werd er op 2 augustus van dat jaar
toestemming gegeven om de kerk te slopen. Wel werd behoud van de sculptuur
voorgesteld.
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Hiervoor had de directeur van het gemeentemuseum te Arnhem A.J. de Lorm veel
belangstelling. Hij wilde dat de sculptuur ter beschikking kwam van de
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afdeling Historisch Museum van Gelderland in zijn museum. Er bestonden daar reeds
plannen om de ‘schoongemaakte’ sculptuur op hoge zuilen ten toon te stellen.
En toen was het zover: in januari 1952 werd begonnen met de sloop van de kerk
en op 6 september van dat jaar legde ds. Gravemeijer de eerste steen van het nieuwe
gebouw dat op 12 september 1953 ingebruik genomen kon worden4..
De nieuwe R.K. kerk, die een doorn in het oog van de tegenpartij moest worden,
werd eveneens in 1953 ingebruik genomen.

Boxmeer, St. Petruskerk
Een Grensoverschrijdende verwarring
Het aan de westoever van de Maas gelegen Boxmeer werd in september 1944 door
de geallieerden bevrijd. De Duitsers hadden zich in de Peel en aan de oostzijde van
de Maas teruggetrokken; vandaar werd het dorp beschoten. In de nacht van 19 op
20 oktober 1944 echter zagen de Duitsers kans om vanuit de Peel het dorp te besluipen
en de toren op te blazen om te voorkomen dat de geallieerden deze als uitkijkpost
zouden blijven gebruiken.
Het oudste onderdeel van deze door de paters Carmelieten bediende kerk was de
vijftiende eeuwse toren (afb. 9 E) ten westen van een iets later vijftiende eeuws
eenbeukig schip (afb. 9 F) van vier traveeën en een priesterkoor bestaande uit twee
traveeën en vijf zijden van een achthoek. In 1522 (afb. 9 G) en 1556 (afb. 9 H) zijn
respectievelijk het noorder- en zuidertransept gebouwd. Hiervoor werden de derde
en vierde travee van het schip doorgebroken. In 1885 werd de kerk onder de leiding
van Alfred Tepe uitgebreid met zijbeuken (afb. 9 I) onder een zadeldak zodat de
oude schipvensters, in ingekorte vorm, als lichtbeukvensters konden gaan fungeren.
Tevens werd de toren gerestaureerd5..
Na de bevrijding werden de resten van de kerk gesloopt en konden de funderingen
van de voorgangers onder de leiding van dr. P. Glazema worden onderzocht (afb. 9
A, B, C, D)6.. Deze sloop had echter naar de mening van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg nooit plaats mogen vinden omdat er nog genoeg muurwerk stond
om de kerk te kunnen restaureren. Gebrekkige communicatie en de wens om een
nieuwe, grotere kerk te bouwen waren de oorzaak dat zij geheel verdween.
In het in september 1944 bevrijde Zuiden werd reeds op 30 oktober (van dat jaar) de
directeur van het Van Abbemuseum en archivaris van de gemeente Eindhoven, dr.
W.J.A. Visser, benoemd tot Hoofd van de ‘Voorlopige Commissie voor de
Monumentenzorg’. Per provincie werden er in Noord Brabant en Limburg drie
districten met 1 hoofd en per district ca 12 rayonhoofden gevormd.
Zo werd o.a. voor Noord Brabant Noord als districtshoofd P. van Kessel benoemd
en voor Noord Brabant Zuid ir. C.G. Geenen. De grens tussen de districten Noord
en Zuid liep tussen de gemeenten Oeffelt en Boxmeer; Boxmeer behoorde tot Zuid.
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Voor de rayonhoofden waren de grenzen minder nauwkeurig omschreven, met alle
gevolgen vandien.

8 Boxmeer, R.K. kerk. Geperiodiseerde plattegrond van de voormalige kerk, schaal 1:400, tekening
auteur naar opmeting van J. Strik 1945.
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9 Boxmeer, R.K. kerk. Reconstructie bouwfasen van de voormalige kerk. Tekening auteur 1995.

Op de ongedateerde eerste uitgave van een kaart uitgegeven door de Voorlopige
Commissie voor de Monumentenzorg in het bevrijde Nederland staan alle rayons
ingevuld met de naam van het rayonhoofd met uitzondering van ‘rayon 30’
omvattende de gemeenten Wanroy, Boxmeer, Oploo en Vierlingsbeek. Later blijkt
dat de heer Van Daal uit Boxmeer te zijn. Hoofd van het noordelijk aangrenzende
rayon 20 was architekt Jan Strik.

Het conflict
Het eerste schriftelijke bericht over de verwoesting van de kerk van Boxmeer is een
brief d.d. 28 mei 1945 van rayonhoofd Jan Strik, architect te Mill, aan C.J.M. v.d.
Veken, verbonden aan het Rijksbureau voor de Monumentenzorg. Strik beantwoordde
een brief van Van der Veken waarin deze over zijn geleden honger in de afgelopen
winter schreef. Op 17 oktober 1945 schreef de directeur van het Rijksbureau, Jhr.
dr. E.O.M. van Nispen tot Sevenaer, aan de burgemeester van Boxmeer dat hem ter
ore was gekomen dat de beschadigde kerk geheel gesloopt zou zijn terwijl bij zijn
bezoek aan de kerk op 24 juli 1945 het gehele vijftiende eeuwse koor en het zestiende
eeuwswe transept grotendeels nog aanwezig waren. Op die dag werd bij een gesprek
ter plaatse het voornemen tot behoud kenbaar gemaakt. Een week later op 24 oktober
antwoordde de burgemeester dat tot zijn verwondering de door oorlogsgeweld
onherstelbaar beschadigde kerk reeds nagenoeg geheel was afgebroken. Meerdere
malen had hij omtrent het behoud van de meest waardevolle gedeelten geïnformeerd,
waarbij hem telkens werd medegedeeld dat er uit het oogpunt van
monumentenbescherming op behoud geen prijs werd gesteld. Deze inlichtingen
werden hem verstrekt door de paters Carmelieten en zouden afkomstig zijn van de
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heer Strik, die toezicht hield op de gebouwen waarvoor Monumentenzorg zich
interesseerde’.
De boze directeur van het Rijksbureau schreef op 31 oktober aan de prior van de
Carmelieten dat hij op 24 juli met ir. C.G. Geenen, districtshoofd der Rijksinspectie
Kunstbescherming District Noord Brabant Oost, een bezoek gebracht had aan
Boxmeer alwaar hij ontdekte dat er reeds meer gesloopt was dan noodzakelijk was.
Deze ontdekking leidde ertoe dat er een gesprek plaats vond met de prior pater
Redemtus Mulder O. Carm. die hij abusievelijk voor de pastoor aanzag.
De directeur van het Rijksbureau uitte zijn verwondering dat het mogelijk was dat
van geestelijke zijde na de oorlog vernield werd, wat de woelingen van de Hervorming
had doorstaan en wat door de eeuwen heen, in verband met het H. Bloedwonder Boxmeer is sinds ca. 1300 een bedevaartplaats -, een bijzondere verering had genoten.
De prior verweerde zich met de vraag: ‘U houdt mij toch niet voor een vandaal?’,
welk verweer de directeur met een simpel: ‘Het heeft er toch bliksems veel van weg’
beantwoordde.
Met het betoog dat hierop volgde meende de directeur bereikt te hebben dat de
prior zijn volledige medewerking zou verlenen tot behoud van dit brok historie.
Niettemin is vrijwel alles gesloopt.
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De prior werd in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven, waarvan men in
Den Haag aannam dat dit niet gemakkelijk voor hem zal zijn geweest.
Op 3 november schreef de prior terug op de brief die hij niet bepaald als een beleefd
schrijven kon kwalificeren.
Uit het antwoord blijkt na 24 juli het slopen onmiddellijk gestaakt was, maar dat
er op 30 augustus een brief van de heer Strik ontvangen was met de volgende inhoud:
‘Van het districtshoofd van de Rijksinspectie voor Kunstbescherming ontving ik per
26 augustus een schrijven, dat de kerk thans geheel kan gesloopt worden, behalve
de muur bij het poortgebouw’. Daarna is men verder gegaan met de sloop. De prior
die uit de brief proefde dat hij weer voor vandaal werd uitgemaakt verdedigde zich
nu. Zijn confraters en hij hadden onder granaatvuur, met levensgevaar, alle
verplaatsbare kunstschatten uit de kerk gehaald en op een veilige plaats opgeborgen.
De brief wordt dan steeds onvriendelijker en eindigt met de zin: ‘Ik stel de parochie
boven de parochiekerken, het monument van ons geloof hier in Brabant boven de
steenen monumenten, die door de kracht van dit geloof ontworpen zijn’.
Na vijftig jaar, in januari 1995, kon pater Redemtus zich het bezoek en de brieven
van de heer Van Nispen nog goed herinneren. Terwijl hij bezig was de kapotte
vensters van het klooster dicht te plakken met geolied papier kwamen de heren uit
Den Haag, die geen notie hadden van wat men tijdens de oorlogshandelingen
doorstaan had, een ‘potje moeilijk doen’.
Pater Redemtus vertelde dat er op 1 oktober 1944 een geweldige aanval door de
Duitsers plaats vond. De geallieerden gebruikten de toren als uitkijkpost. De Duitsers
hebben in de nacht van 19 op 20 oktober kans gezien vanuit de Peel terug te komen
om de toren op te blazen.
De kerk werd daardoor ook grotendeels verwoest. Daarna schoten de Duitsers
vanaf de oostzijde van de Maas granaten af op het dorp. Tien vielen er op het naast
de kerk gelegen klooster. Dit was intussen ontruimd. Alleen hij en de portier, broeder
Antonius, waren achter gebleven. Zij hadden met een in het dorp achtergebleven
timmerman in drie dagen tijds, tussen de beschietingen door, de kunstschatten uit de
kerk gered. Vooral het verwijderen van het zeventiende

10 Boxmeer, R.K. kerk. Toren vanuit het noord-westen. Repro van oude ansichtskaart, J de Koning.
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11 Boxmeer, R.K. kerk. Resten van de verwoeste toren en noorderzijbeuk. Repro van foto uit 1945,
J. de Koning.
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eeuwse oxaal was een moeilijke opgave.
Het kostbare eveneens zeventiende eeuwse gebrandschilderde glas uit de
kloostergang van het convent dat door de luchtdruk bij de ontploffingen naar binnen
gevallen was, werd voorzichtig per venster bij elkaar geveegd om eventueel later
gerestaureerd te kunnen worden7..
Met deze ervaring nog fris in het geheugen is het te begrijpen dat de opmerkingen
van Van Nispen in het verkeerde keelgat schoten.

Geluk bij een ongeluk
Toch zijn de vermoedens van Van Nispen dat men van de krappe kerk af wilde niet
ongegrond want, op 11 november 1944 schreef de naar Oss geëvacueerde pastoor,
pater Athanasius van Rijswijck O. Carm. aan de bisschop van 's-Hertogenbosch Mgr.
W. Mutsaerts: ‘Sedert 7 weken ligt ons dorp onder het granaatvuur der Duitschers,
zoodat aan de huizen der parochianen veel schade is aangericht. Persoonlijke
ongelukken hebben er, Gode zij dank, heel weinig plaats gehad. Niettegenstaande
het scheen dat het granaatvuur vooral gericht was op den toren, de kerk en het klooster,
hebben de kerk en de toren zich buitengewoon goed gehouden; de toren had zelfs
geen enkele voltreffer gehad en ook de kerk was weinig beschadigd. In den nacht
van 19-20 Oct. is evenwel de toren door de Duitschers opgeblazen, zoodat ook thans
met den toren een groot gedeelte der kerk vernield is. Van restaureren zal er, dunkt
me, vooral ook omdat de kerk te klein werd, wel geen sprake kunnen zijn......’
Van Nispen begreep nog steeds niet hoe het toch mogelijk geweest is dat er
toestemming was verleend om de kerk verder te slopen. Hij schreef op 16 november
1945 een brief aan het districtshoofd Geenen voor nadere inlichtingen.
Omdat het hem op 4 december nòg niet bekend was, schreef hij de prior dat het
hem nog steeds niet duidelijk is wie zich het recht aanmatigt om over sloping te
beslissen.
De heer Geenen antwoordde op 3 december 1945 aan het Rijksbureau dat de heer
Van Kessel gemeend heeft dat Boxmeer tot zijn district behoorde en ondanks een
brief van 9 augustus 1945, waarin medegedeeld werd dat de sloop stop gezet was
toch nog toestemming gegeven heeft tot de verdere sloop. [Misschien was men al
stiekem doorgegaan].
De brief waarop de prior zich beroept komt dan eindelijk boven water. Het is de
brief die Van Kessel op 26 augustus 1945 schreef aan Strik die eindelijk duidelijkheid
verschaft. Daarin staat dat Van Kessel en G.M. Sturm, die na de bevrijding tot assistent
van Visser benoemd was, in opdracht van de Kunstbescherming naar Boxmeer zijn
geweest en de heer Van Daal, rayonhoofd aldaar, het advies gegeven hebben tot
‘afbreken want van de kerk was weinig te behouden’.
Uit een brief van 27 december 1945 van het Rijksbureau, blijkt dat Strik door de
brief van Van Kessel wel gedekt was, maar Strik krijgt toch een veeg uit de pan
omdat hij zich op die bewuste 24e juli niet aan de afspraak gehouden heeft om de
heren Van Nispen en Geenen in Sambeek te ontmoeten en verder naar Boxmeer door
te gaan. Het betekent een zwaar verlies dat ditmaal niet geheel aan onze vijanden is
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te wijten. Toch bleef Jan Strik bij de Boxmeerse zaak betrokken. Misschien hoopte
hij dat de nieuwe kerk er een naar het ontwerp van zijn hand zou worden. Want op
9 november 1946 waren de reconstructietekeningen behorende bij een schaderapport
van ‘taxateur’ Jan Strik gereed, die zoals blijkt uit een brief van 18 december 1946
aan het College van Algemene Commissarissen voor de Wederopbouw ook nog
interesse toont voor de oude baksteen van de gesloopte kerk.
Voor de archeologen is dit opnieuw een kans om uitgebreid onderzoek te doen naar
de bouwsporen van een oudere kerk. In de zomer van 1948 werd er door D. de Boer
onderzoek gedaan. De resultaten wijken niet veel af van de in de eerste na-oorlogse
jaren verrichte opgravingen in de wat zuidelijker gelegen Maasdorpen van Noord
Limburg. Dr. P. Glazema vermeldt over Boxmeer:
‘Ook hier vangt de geschiedenis aan met een rechthoekige zaalkerk van Maaskeien,
met een muurdikte van 75 cm en binnenwerks metende 7 × 11,5 m. Bij de bouw van
de eerste toren, waarvan de funderingen een breedte hebben van 2.20m en een
binnenwerkse maat van 2.80 × 3.50m, is de westelijke muur van de kapel opgeofferd.
Evenals elders werd de kapel daarna vergroot door de bouw van een versmald,
rechtgesloten koor van 3.50 × 5.20 m met een muurdikte van 70 × 80cm. Een
uitbreiding van dit Maaskeienkoor bestond in de bouw van een nog smaller, eveneens
rechtgeloten koortje van keien tegen de Oostmuur van het eerste. De afmetingen
waren slechts 3 × 1.60 m, muurdikte pl.m. 50 cm. Ten slotte gaf men dit dubbel
versmalde koor prijs voor een groter, de beide oudere omsluitend, bakstenen
polygonaalkoor. Bij de bouw hiervan heeft men de funderingen wat scheef aangelegd,
doch deze fout werd in het hogere werk hersteld’8..

De nieuwe kerk
Op 21 september 1949 werd door de provinciaal van de Carmelieten bij Mgr. W.
Mutsaerts, bisschop van
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12 Boxmeer, R.K. kerk. Funderingsresten van de romaanse zaalkerk onder de nieuwe kerk. Foto P.
van Galen 1995.

13 Boxmeer, R.K. kerk. Toren vanuit het noord-westen, Foto P. van Galen 1995.

's-Hertogenbosch, na herhaald vragen nogmaals aangedrongen op toestemming voor
de bouw van een nieuwe kerk.
De bisschop die liever had gezien dat de kerk in de toekomst bediend zou worden
door zijn seculiere ‘eigen personeel’ dan door regulieren, moest er toch in berusten
dat de parochie van de Carmelieten bleef en gaf dan eindelijk toestemming voor de
bouw van de nieuwe kerk.
Als ontwerper voor de nieuwe kerk koos men H.W. Valk uit 's-Hertogenbosch die
zijn jeugd in Boxmeer had doorgebracht. In 1950 werd toestemming gegeven voor
het slopen van het laatste restant van de kerk.
Op 12 december 1950 vond eindelijk de aanbesteding
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plaats voor de nieuwe kerk, waarvan de toren in grove lijnen de zelfde vorm kreeg
als zijn voorganger.
In tegenstelling tot de andere na-oorlogse kerken die op dezelfde plaats gebouwd
zijn als hun voorgangers, zijn hier de opgravingsresultaten gedeeltelijk in het zicht
gebleven door onder de kerk een ‘onderkerk’ te creëren (afb. 12 D). Voor architect
Valk was het niet de eerste keer dat hij de gevonden funderingen zichtbaar hield: de
in 1929 opgegeraven funderingen onder de St. Lambertuskerk te Alphen aan de Maas
zijn nog altijd voor de geïnteresseerde bezoeker in de kruipruimte van de kerk te
zien.9.
Twee jaar later werd de kerk, op 18 december 1952, geconsacreerd en in gebruik
genomen.
De door pater Redemtus geredde kunstschatten kregen een plaats in het geheel in
baksteen uitgevoerde interieur. Thans bezit Boxmeer een dure en veel te grote kerk.

Horst, St. Lambertuskerk
Geen verzet mogelijk
Op 13 oktober 1944 deden gierende Typhoons van de geallieerden aanvallen op de
toren van de St. Lambertuskerk in Horst; de mogelijkheid was aanwezig dat de
Duitsers hun artillerievuur vanuit de toren zouden kunnen leiden. In de avond kwamen
de ingeschoten raketten tot ontsteking. Hierdoor

14 Horst, R.K. kerk. Geperiodiseerde plattegrond van de voormalige kerk, schaal 1;400, tekening
J.H.H. Mialaret 1937.

onstond brand in de spits die oversloeg op de kappen van de kerk. De gewelven
hielden evenwel stand.
Alle inventarisstukken die tijdens de brand naar buiten waren gesleept, werden
weer naar binnen gedragen in de verwachting dat verder niets meer gebeuren zou.
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Dat liep helaas anders af, want op 22 november blies de vijand voor zijn aftocht de
toren nog op met een enorme lading dynamiet zodat niet alleen de resten van de toren
verwoest werden maar ook alle gewelven instortten en de muren scheurden. Van de
op 13 oktober geredde meubelen was nauwelijks nog iets over10..
Tot aan de verwoesting stond er in de kern van Horst een z.g. hallenkerk die
bekendheid genoot vanwege haar zeer rijke middeleeuwse beeldenschat11.. Van deze
kerk was de toren van rond 1400 het oudste onderdeel (afb. 15 C). Hij sloot
oorspronkelijk aan op de westzijde van een romaanse zaalkerk (afb. 15 A). Deze
zaalkerk werd aan de oostzijde afgesloten door een rechtgesloten romaans koor (afb.
15 B)12.. Enige tijd eerder dan de bouw van de toren verving men dit koor door een
iets dieper gotisch koor met een 3/8 sluiting (afb. 15 C). In het begin van de vijftiende
eeuw werd de zaalkerk vervangen door een driebeukig, waarschijnlijk een
pseudo-basilikaal schip waarvan de zijbeuken langs de toren doorgetrokken werden
(afb. 15 D). In het midden van de vijftiende eeuw bouwde men ten oosten van de
zijbeuken aan weerszijden van dat koor nevenkapellen die breder werden dan de
zijbeuken (afb. 15 E). Niet lang daarna werd het priesterkoor verlengd (afb. 15
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F). In het midden van de zestiende eeuw bouwde men een nieuwe zuidbeuk even
breed als het nevenkoor (afb. 15 G). Waarschijnlijk werd tegelijkertijd het schip
verhoogd; de zeer lage aanzetten van de scheibogen die tot aan de geboorte van de
bogen enige meters verticaal waren lijken er nl. op te wijzen dat het schip
oorspronkelijk lager was. Na ruim 300 jaar, in 1869, werd onder de leiding van Pierre
Cuypers de noordbeuk verbreed die de zelfde vorm kreeg als de zuidbeuk (afb. 15
H). De toren werd gedeeltelijk omklampt en zou volgens het bestek verhoogd worden
zodat de voet van de middeleeuwse spits aangepast moest worden. Nog had men
geen plaats genoeg want in 1925 werden naar plannen van C. Franssen de zijkapellen
afgebroken en de zijbeuken verlengd ter lengte van de hoofdbeuk. Zij kregen dezelfde
afsluiting als de afgebroken zijkoren (afb 15 I). Horst heeft zijn hallenkerk dus nog
geen 20 jaar bezeten13..

De toestand in 1944
November 1944 was een zeer natte maand, vele onverharde wegen in de omgeving
van Horst konden door de geallieerden, die veel zwaar materieel bezaten, niet bereden
worden. Zij wilden als wegverharding puin van de verwoeste kerk gebruiken.
De oud Horstenaar P.J.J. Hoogers pr., een vanuit Roermond geëvacueerde leraar
van het Bisschoppelijk College aldaar, heeft de geallieerden kunnen bewegen dit
niet te doen en heeft zich zeer ingespannen veel gehavende kunstvoorwerpen te
redden. Het dertiende eeuwse doopvont kon o.a. nog juist op tijd van de vrachtwagen,
die het puin vervoerde, afgenomen worden. De heer Hoogers heeft zich toen ook
zeer verdienstelijk gemaakt om het gotische reliëf ‘de Gregoriusmis’ - toentertijd
ten onrechte ‘de Mis van Bolsena’ genoemd - en de eveneens gotische Passiegroep
te behouden. Na de oorlog is hij nauw betrokken geweest bij de restauratie van deze
belangrijke fragmenten14..
Evenals in Brabant zijn er na de bevrijding ook in Limburg onder de leiding van
dr. W.J.A. Visser, Hoofd van de Voorlopige Commissie voor de Monumentenzorg,
drie districten opgericht. De districtshoofden waren ir. F.P.J. Peutz te Heerlen, ir.
A.H.J. Swinkels te Maastricht en ir. J. Kayser te Venlo. Horst viel onder het district
van Swinkels.
Op 17 januari 1945 meldde het waarnemend hoofd van de Voorlopige Commissie
voor de Monumentenzorg ir. C.G. Geenen te Eindhoven aan districtsleider Swinkels
dat op 9 januari van de beschadigde kerk te Horst door een pater de ‘biljetten’
verwijderd waren. Het motief hiervoor was dat de kerk te klein was en dientengevolge
toch een nieuwe gebouwd zou moeten
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15 Horst, R.K. kerk. Reconstructie bouwfasen van de voormalige kerk. Tekening auteur 1995.
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16 Horst, R.K. kerk. Voormalige kerk vanuit het noordoosten voor de vergroting van 1925. Foto G.
de Hoog 1924

worden. Het gevolg hiervan is geweest dat de geallieerde legerleiding zich van de
puinhopen meester maakte en een gedeelte hiervan liet wegvoeren. Door een koerier
van het Militair Gezag zijn niet lang daarna de biljetten weer aangebracht.
Het Rijksbureau werd waarschijnlijk zo spoedig mogelijk daarover ingelicht, want
in een ongedateerde brief aan de burgemeester werd hem medegedeeld dat er vanwege
het Rijksbureau een tweetal biljetten aangebracht waren, te weten een bekendmaking
namens de Chef van den Staf Militair Gezag, waarin het behoud in de zorg van het
publiek werd aanbevolen en voorts een biljet der geallieerde legerautoriteiten waarin
aan een ieder, dus ook aan de strijdkrachten, verboden werd puin weg te halen. In
deze brief laat Geenen het in het midden of de kerk al dan niet afgebroken kan worden.
Hij acht het noodzakelijk dat de resten van het gebouw zoveel mogelijk bewaard
blijven. In de eerste plaats voor

17 Horst, R.K. kerk. Interieur van de voormalige kerk naar het oosten. Foto G. de Hoog 1927
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documentatie maar vooral ook, omdat voor de restauratie van talrijke beschadigde
monumenten oude stenen dringend nodig zullen zijn. Men stelde het zeer op prijs
geïnformeerd te worden indien de geallieerden doorgingen met het weghalen van
het puin.

Geen haast met de toekomstplannen
Direct na de oorlog kon de parochie een luxueuze noodkerk in gebruik nemen. De
beste noodkerk van het land werd zij genoemd. Er stond een grote houten markthal
ter beschikking. Deze noodkerk, hoewel te klein, voldeed uitstekend omdat het een
grote ruimte was zonder enig obstakel, terwijl in de kerk 3/5 van de mensen genoegen
hadden moeten nemen met een plaats achter een kolom. Dus was er, zeker van
clericale zijde, niet veel belangstelling meer om de kerk te herstellen.
Dit blijkt uit een brief van deken L.J.H.M. Debije, pastoor van Horst, aan de
secretaris van de bisschop van Roermond, gedateerd 29 januari 1946. Hem was door
de Commissie van Monumentenzorg, in overleg met het bisschoppelijke bestuur,
voorgesteld ir. Peutz te nemen als architect voor de wederopbouw van de kerk. De
beslissing wat te doen met de restanten van de kerk komt dan aan de orde. Bovendien
wilde de gemeente uitsluitsel vanwege stedebouwkundige plannen want de kerk zou
enigszins in de weg staan. Deken Debije schrijft: ‘Het schijnt dat de kerk op de lijst
van de monumenten staat. Waarom weet ik niet. Veel monument was er niet aan. En
toen ze in 1925 flink verbouwd is kwam de Momumentencommissie er niet aan van
pas, bemoeide zij er zich niet mee omdat ze er geen monument in zag. Later schijnt
ze op de lijst gekomen te zijn omdat het een z.g. “hallenkerk” was. Drie even breede
beuken.’15.
Het kerkbestuur, het is eigenlijk de deken alleen die het daarin voor het zeggen
heeft, is ‘unaniem’ van mening dat de oude kerk niet opgebouwd moet worden. Van
de parochianen zou 95% het hiermee eens zijn. Maar de laatsten zullen er
waarschijnlijk helemaal niet naar gevraagd zijn!
Verzet was tegen de sterke persoonlijkheid van deken Debije blijkbaar niet
mogelijk. Hij was letterlijk en figuurlijk een man van formaat.
Indien de kerk herbouwd moest worden, interesseert het hem niet wie de architect
werd. Als het maar een betrouwbare bouwkundige was en dat was Peutz volgens
hem zonder twijfel. Maar als zijn wens om een nieuwe kerk te bouwen door kon
gaan, was hij nog niet overtuigd hiervoor Peutz te vragen. Hij wilde dan werken van
andere architecten bekijken.
Debije kreeg zijn zin: hij mocht een nieuwe kerk bouwen. Op 8 juni 1946 werd
er toestemming gegeven tot sloop van de kerk. De Hoofdingenieur voor den
Wederopbouw W.K. van Oppen schreef dat de kerk zodanig zwaar beschadigd was
dat zij als vernield kon worden beschouwd. Daarom bestond er uit dien hoofde geen
bezwaar tegen verplaatsing van de kerk.
Reeds op 10 september 1946 werd de aannemingsovereenkomst voor de sloop
gesloten tussen de deken en sloopbedrijf C.P. de Waard uit Gouda. Men zou op 16
september starten en op 16 januari 1947 eindigen.
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Maar op 3 januari 1947 meldde ir. Jules Kayser uit Venlo aan het Rijksbureau dat
hem medegedeeld was dat op de plaats van de kerk die door ‘Wederopbouw’

18 Horst, R.K. kerk. Interieur van de voormalige kerk na het wegruimen van het puin. Deze krantefoto
moet eind 1945 genomen zijn.
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19 Horst, R.K. kerk. Interieur van de huidige kerk naar het oosten. Foto P. van Galen 1995.

gesloopt was fundamenten gevonden zijn van een romaanse kerk. ‘Wederopbouw’
was ook bezig met het slopen van deze funderingen. Wederom zouden er belangrijke
gegevens verloren gaan doordat het nog steeds moeilijk was telefonisch contact te
krijgen met de instanties die maatregelen zouden kunnen nemen.
Maar dan komt er plotseling schot in de zaak want op 4 januari werd Van Oppen
reeds gevraagd er op toe te zien dat er verder niets vernield werd dat voor de
wetenschap van belang zou kunnen zijn en op 14 januari werd er begonnen met een
oudheidkundig bodemonderzoek onder leiding van J.G.N. Renaud. De brief van
Kayser maakte schijnbaar indruk, want op 29 januari ging er van het Ministerie van
Openbare Werken en Wederopbouw, College van algemeene commissarissen voor
den wederopbouw een gestencild briefje uit naar alle hoofden van de provinciale,
streek- en plaatselijke bureaus. De inhoud luidde: ‘Indien bij het ontgraven en sloopen
van fundeeringen restanten van oude fundeeringen worden ontdekt, kunnen deze niet
zonder meer worden medegesloopt, doch moet, indien de mogelijkheid aanwezig is
dat de restanten oudheidkundige waarde bezitten, aan ons College en aan het
Rijksbureau voor de Monumentenzorg, Smidswater 7 te 's-Gravenhage bericht worden
gezonden. In afwachting van het in te stellen onderzoek moet het sloopwerk ter
plaatse worden gestaakt’.
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20 Horst, R.K. kerk. De gotische Passiegroep en de Gregoriusmis opgesteld in een zijkapel van de
huidige kerk. Foto P. van Galen 1995.

Een opgraving te elfder ure
Renaud en zijn ploeg begonnen dus met hun onderzoek aan een object waarvan de
funderingen reeds gedeeltelijk verdwenen waren. Dit blijkt ook uit het
opgravingsresultaat want hierin zijn de resten van het eerste gotische koor en de
smalle zijbeuken niet opgenomen; deze waren waarschijnlijk al verdwenen. Van
hetgeen opgegraven is wordt op de uitgewerkte tekening een ideaalbeeld ten opzichte
van het veldwerk weergegeven, terwijl bij de opgravingsresultaten van de kerken in
de omgeving alleen wordt weergegeven wat werkelijk gevonden is.
Na het zien van die opgravingsresultaten werd er op 25 april 1947 vanuit
Monumentenzorg medegedeeld dat het op prijs wordt gesteld de resten van de
funderingen te behouden. Dit werd later afgezwakt tot de wens om de afmetingen
van het oudste kerkje in de vloer van de nieuwe kerk aan te geven. Hiervan is
uiteindelijk niets terecht gekomen.

De nieuwe kerk
Intussen was er een commissie gevormd voor de keuze van de architekt die de nieuwe
kerk zou ontwerpen. Deze bestond uit pater W.F.M.C. Randag O.F.M., P. Hoogers,
de burgemeester van Horst Dr. H.A.C.M. van Grunsven en de deken.
De commissie heeft dertig nieuw gebouwde kerken bezocht van de achitecten
Valk, Peutz, Strik en Boosten. Bovendien werden er ontwerpen van prof.ir. M.J.
Granpré Molière bestudeerd. De deken vond Valk te duur, de kerken van Peutz alleen
mooi als er geen meubilair in stond, op het werk van Strik was geen commentaar en
de kerken van Boosten hadden de meest devote ruimten; de keuze viel uiteindelijk
dus op Boosten.
Er gingen nog enige jaren overheen voordat men het eens was over de definitieve
plannen. De aanbesteding vond plaats op 1 maart 1951 en een maand daarop werd
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begonnen met de grondwerkzaamheden. De op de toren na voltooide kerk met 1400
zitplaatsen kon reeds op 15 november 1952 in gebruik genomen worden. De toren
werd enige jaren later voltooid.
In deze kerk, geïnspireerd op de oud christelijke basiliek met aan de westzijde een
atrium, kregen het geredde doopvont, de Gregoriusmis, de Passiegroep en de beelden,
die ook deze kerk weer bekendheid geven, een nieuwe plaats.
Horst heeft weer een monument van formaat gekregen om trots op te zijn dankzij
de vastberadenheid en onverzettelijkheid van deken Debije.

Slotbeschouwing
Oude monumenten verdwenen, nieuwe monumentale gebouwen verrezen in een tijd
waarin de bouwmaterialen zeer schaars waren. Zij zijn niet alle specimina van
schoonheid maar ze geven tesamen een goed overzicht van kerkbouwarchitektuur
uit de tijd van de wederopbouw.
Naast de reeds genoemde kerk van Horst zullen o.a. de kerken van Meijel en
Vierlingsbeek respectieve-
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lijk ontworpen door F. Peutz in 1953 en J. Strik in 1952 zonder twijfel tot de
beschermde monumenten van na 1945 gaan behoren.
Men kan het betreuren dat er veel historie verdwenen is. Maar de nieuwe gebouwen
geven uitdrukking aan het optimisme en de vernieuwingsdrang van na de oorlog.
Ook dat is intussen historie!

Bronnen
Kerkdriel:
- Archief Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist. Dossiers 14 en 15
Noodherstel Monumenten in Gelderland 1944-1947.
Dossier Kerkdriel, Hervomde kerk 1919- 1953.
- Archief Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort
Veldwerk door D. de Boer.
- Archief architektenbureau Pothoven, Amersfoort.
- Archief Bisdom 's-Hertogenbosch,'s-Hertogenbosch.
Dossier Kerkdriel.
- Interview met G. Pothoven te Amersfoort op 24 januari 1995.

Boxmeer:
- Archief Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Dossier R.K. kerk Boxmeer 1915-1960 (orgel).
Doos 321 Kunstbescherming.
- Archief Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
Boek T, Foto 5977. Opgraving D. de Boer, tekening A. van Pernis.
- Archief Bisdom 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch.
Dossier Boxmeer, St. Petruskerk.
- Interview met Pater Redemtus Mulder O. Carm.
- Interview met G.J. Valk, architect te Rosmalen.

Horst:
- Archief Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Zeist.
Dossier 16 Inspectie Kunstbescherming.
Dossier 993, R.K. kerk Horst (beeldhouwwerk) 1919-1956.
- Archief Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.
Veldschetsen en tekeningen door G.Plug.
- Gemeentearchief Venlo.
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Parochiearchief St. Lambertus Horst.
- Archief Bisdom Roermond, Roermond.
Dossier St. Lambertusparochie Horst.
- Oudheidkamer Horst.
Reconstructiekeningen door M. Flokstra.
- Interview met mr. T.J. van Rensch verbonden aan het Rijksarchief te Maastricht.

Notes
Veel dank aan Dirk van Laanen, tijdelijk verbonden aan de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, voor de assistentie bij het opsporen van de desbetreffende dossiers
en literatuur.

Eindnoten:
1. Aanvankelijk was dit artikel er op gericht de resultaten van de opgravingen van deze 55 kerken
die hoofdzakelijk onder leiding van dr. P. Glazema zijn uitgevoerd, eens te belichten.
Bij nader onderzoek bleek dat alles wat hier over bekend is door Glazema gepubliceerd is in
Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre in 1950 en in Publications de la Société
historique et archéologique dans le Duché de Limbourg in 1948.
Speurwerk bij het Rijksbureau voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek leverde niet meer op
dan de opmetingen van de plattegronden (vlakken) en de profieltekeningen. Dagboeken en
rapporten over de opgravingen ontbreken helaas.
2. P. Glazema, ‘Oudheidkundig onderzoek van middeleeuwse kerken in de provincie Gelderland’,
in: Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre, 1950. p. 106-107.
F.A.J. Vermeulen, De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Gelderland:
onderdeel van het eerste stuk: de monumenten in de Bommeler en Tielerwaard: eerste
aflevering,'s-Gravenhage 1932. p. 48-64.
3. Gerard van Wezel, ‘Fragmentenzorg: Uit delen gebouwd en in delen weer uiteen gevallen’, in
dit jaarboek.
4. L.M. Verseput, De Hervormde kerk van Kerkdriel in verleden en heden, Zaltbommel 1965.
5. J. Kalf, ‘De katholieke kerken in Nederland’; Amsterdam 1906-1912, p. 368b en 423.
Alfred Tepe bouwde hoofdzakelijk nieuwe kerken in het aartsbisdom Utrecht. Bovendien was
hij de ‘huisarchitekt’ van de bezitters van de kerk, de paters Carmelieten, die vooral in Salland
en Twente kloosters bezaten.
6. P. Glazema, ‘Oudheidkundige Opgravingen in de door de oorlog verwoeste Limburgse kerken’
in: Publications de la Société historique et archéologique dans le Limburg, deel LXXXIV
(1948), p. 221-223 en afb. 16, 17 en 18.
7. V.J. Roefs en I. Rosier, ‘Verborgen kunst in een oude heerlijkheid’, 's-Hertogenbosch 1948.
8. Zie noot 6.
9. A.G. Schulte, De Monumenten van geschiedenis en kunst. Het Land van Maas en Waal,
's-Gravenhage 1986, p. 249-271.
E.H. ter Kuile, ‘De romaanse kerkbouwkunst in de Nederlanden’, Zutphen 1975, herdruk 1882,
p. 77-78.
10. P. Hoogers, ‘Echo van Noord-Limburg’ No. 46, Horst, 15 november 1952.
11. Voorlopige lijst der Nederlansche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, deel VIII De
Provincie Limburg, 's-Gravenhage 1926, p. 143-146.
12. Zie noot 6, p. 259-261.
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13. A. Van Rijswijck, ‘De verwoeste kerken van Limburg’, Roermond 1946.
J.H.A. Mialaret, De Nederlandsche Monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V De provincie
Limburg Tweede stuk: Noord Limburg, 's-Gravenhage 1937, p. 85-95.
14. T.J. van Rensch, ‘Kerkelijke kunstschatten in de St. Lambertuskerk van Horst’, Horst 1974.
15. zie noot 13.
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Gerrit Keunen
Molens en malen gedurende de Tweede Wereldoorlog
De molen is een cultuurhistorisch monument van bijzondere betekenis.
Het menselijk bestaan is al vanaf den beginne niet los te zien van het
vermalen van graan. In de loop der tijd werden water- en windkracht voor
dat doel ingeschakeld. Zo ontstond de molen, een werktuig, een machine,
gebaseerd op relatief eenvoudige technische principes die eeuwenlang in
feite ongewijzigd bleven, ontwikkeld in de praktijk van alle dag en
gebruikmakend van nimmer eindigende energiebronnen. De molen was
in de samenleving eeuwenlang vanzelfsprekend aanwezig en werd
misschien daarom pas laat als monument erkend. Het nationale molenbezit
is mondiaal gezien echter uniek en in feite als een belangrijk stuk
werelderfgoed te beschouwen. De molen speelde een grote rol in het
vroegere volksleven, in de literatuur, en was onderwerp voor beroemde
schilders. Maar de molen is veel meer dan een cultuurhistorisch monument.
Hij is ook een vriend in tijd van nood. Dat is in de Tweede Wereldoorlog
wel heel duidelijk gebleken. Toen de samenleving steeds meer ontwricht
raakte moesten windenergie en waterkracht weer benut worden. Het
molenbestand werd - door de nood gedreven - weer ingeschakeld voor
vitale zaken als de meelvoorziening en de waterhuishouding. De molens
hebben, in die misschien wel meest benarde tijd uit onze geschiedenis, de
samenleving een onschatbare dienst bewezen. In dit artikel wordt getracht
in grote lijnen daarvan iets weer te geven. Het is niet te hopen dat zulke
tijden ooit terugkeren, maar het lijkt toch verstandig om de molen, niet
alleen als monument, maar ook als reserve in ere te houden.

Inleiding
Nederland - molenland. De molen is ons nationaal symbool, als zodanig wereldwijd
bekend en erkend, het logo van de ‘BV Nederland’. De molen als het ‘Pandabeertje
van de Nederlandse architektuur’1..
Molens zijn terecht altijd beschouwd als een bijzondere categorie monumenten.
Het zijn in de eerste plaats werktuigen, door wind- of waterkracht gedreven machines
en daarin verschillen zij fundamenteel van alle overige monumenten. In die
hoedanigheid staan ze aan de basis van de ontwikkeling van ons land. Vanaf de
middeleeuwen (ca 1300) tot in onze eeuw hebben ze een vitale rol gespeeld in de
samenleving; de poldermolens voor de waterbeheersing in de lage helft van ons land,
de korenmolens voor de voedselvoorziening van mens en dier. Voorts waren er met
name na 1600 molens voor allerlei takken van nijverheid zoals zaagmolens,
oliemolens, papiermolens etc.
De windmolen was ook de ‘high-tech’ van het verleden, die zelfs wel met de
bijbehorende kennis en personeel als exportartikel naar het buitenland verdween, in
de dagen van tsaar Peter de Grote tot in Rusland toe2.. Windkracht was in feite de
enige betekenisvolle energiebron die hier te lande beschikbaar was.
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Waterkracht was er slechts op bescheiden schaal in de vorm van beken en riviertjes
in het zuiden en oosten van het land. Verder was er een beperkt gebruik van van de
getijden middels getijmolens in het Deltagebied. De Limburgse steenkoolvoorraden
werden eerst bij de intrede van het stoomtijdperk in de vorige eeuw interessant en
kwamen pas rond de eeuwwisseling in exploitatie. De windmolen is ook meer dan
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een logo, hij heeft het land gered van teloorgang.
Niet de dijken maar de molens hebben het land uit de langzame maar op den duur
wurgende greep van het buitenwater gered. Zonder de windmolen zou de lage helft
van het land niet meer hebben bestaan. Omdijkt maar door wateroverlast
onbewoonbaar geworden land zou immers uiteindelijk prijsgegeven zijn. De
Waddenzee zou zich in dat geval waarschijnlijk hebben uitgestrekt tot de Belgische
grens. Een verdronken land van West-Nederland met stranden langs de westrand van
het Gooi en de Utrechtse heuvelrug. Hilversum zou waarschijnlijk een badplaats aan
zee geworden zijn.
Dijken hebben in de begintijd het land beschermd maar al spoedig, vanaf ca. 1410
moesten molens als bemalingswerktuigen het omdijkte land leefbaar houden. Enkele
eeuwen later waren zij het zware wapen in de strijd tegen het gevaar van de grote
binnenlandse meren die Holland van binnenuit bedreigden. Zonder de poldermolens
waren de grote droogmakerijen, deze ‘Deltawerken van de Gouden Eeuw’ niet tot
stand gekomen. Evenmin de drooglegging in de 18de-19de eeuw van de grote
veenplassen die de mens door turf baggeren met name in het westen zelf had gemaakt.
Vanaf de tweede helft van de vorige eeuw werd de windkracht echter meer en
meer vervangen door mechanische beweegkracht, stoom, verbrandingsmotoren en
begin deze eeuw elektrische energie. Gevolg was dat honderden molens werden
afgebroken en het zo typische Hollandse landschap geheel dreigde te verdwijnen.
Als reactie hierop werd in 1923 ‘De Hollandsche Molen’, vereniging tot behoud van
molens in Nederland opgericht.

Voor de oorlog
Een van de eerste aktiviteiten van ‘De Hollandsche Molen’ was het uitschrijven van
een prijsvraag om te komen tot verbetering van deze oude maalwerktuigen, waardoor
ze hun strijd om het bestaan beter zouden kunnen voeren. Het belangrijkste resultaat
hiervan waren de ideeën om de klassieke molenwieken te stroomlijnen waardoor ze
minder luchtweerstand zouden ervaren, met als gevolg dat ze bij minder wind al
beter konden malen, wat tot een hoger rendement, een grotere produktie kon leiden
(afb. 1). De stroomlijnwieken werden vernoemd naar de uitvinders ervan, meest
ervaren molenmakers zoals Dekker uit Leiden en Van Bussel uit Weert. Nieuwe
woorden werden daarbij aan het vakjargon toegevoegd; molens werden ‘verdekkerd’
of ‘verbusseld’, zij kregen ‘dekkerwieken’ of ‘busselwieken’, de twee meest
toegepaste systemen.
Vanaf 1924 werd door het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
morele en financiële steun verleend ten behoeve van het molenbehoud. Al gauw
werd van de zijde van dit departement een actie van algemene aard ondernomen in
de vorm van een circulaire (2 oktober 1924) aan alle burgemeesters van ons land.
De minister van O.K.& W. vroeg daarbij aandacht voor het molenvraagstuk en
spoorde aan tot activiteiten gericht op het behoud van deze maalwerktuigen.
Ook de minister van Waterstaat raakte, na een bezoek aan de gemoderniseerde
molen van de polder Waardenburg in 1927, overtuigd van de grotere mogelijkheden
en vroeg via de provinciale besturen de polderbesturen niet te snel hun windbemaling
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op te heffen. In 1930 richtte de minister van O.K.& W. zich nogmaals voor het
molenvraagstuk tot alle burgemeesters in ons land.
In de crisisperiode kregen de molenaars het niet gemakkelijk, mede als gevolg
van het invoeren van zogenaamde maal- en mengvergunningen waardoor de bedrijfjes
nagenoeg geheel aan banden werden gelegd. Bijna al deze overheidsmaatregelen
hadden de tendens in zich van uitschakeling van de kleine bedrijfjes.
Een andere bedreiging werd de steeds meer toenemende bebouwing en beplanting
die windbelemmering tot gevolg had. Dit probleem werd door de overheid erkend
in een circulaire die de minister van Waterstaat in november 1935 aan de
hoofdingenieurs van de Rijkswaterstaat zond. Daarin werd aangegeven bij de
beplanting van wegen de belangen van de windmolens niet uit het oog te verliezen.
In de jaren voorafgaande aan de Tweede Wereldoorlog was de strijd om het
molenbehoud dus in volle gang. Hierbij werd ten gunste van het molenbehoud in
lezingen en artikelen ook de betekenis van de molen in eventuele oorlogstijd naar
voren gebracht. Invoering van mechanische bemaling maakte de kwetsbaarheid van
de samenleving steeds groter. Olie moest immers van ver komen en de
elektriciteitsvoorziening was per definitie een heel kwetsbaar systeem, niet alleen
omdat de energieopwekking zeer centraal plaatsvond, maar ook vanwege het niet te
beveiligen net van leidingen dat voor transport over grote afstanden moest zorgen.
Verwoesting van enkele elektriciteitscentrales zou de hele samenleving voor lange
tijd ontwrichten. De bemaling van de polders zou stil komen te liggen met als gevolg
wateroverlast en eventueel teloor gaan van de agrarische produktie, nog los van de
overlast en mogelijke evacuatie van bewoners. De verdedigers van de windmolen
voerden dan ook aan dat de molen al eeuwen lang zijn bestaansrecht had bewezen
en militairtechnisch gezien geen interessant doel was voor een vijand. En wat de
verstoring van brandstoftoevoer
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1 Hoogwoud, het ‘verdekkeren’ van de molen van de polder Lage Hoek in 1934. Duidelijk is te zien
hoe de wiek wordt voorzien van een vliegtuigvleugelvormig stroomlijnprofiel. Foto J. Kuiper,
Hoogwoud, collectie P. Groot te Winsum.

kon betekenen, zelfs voor Nederland dat neutraal temidden van strijdende partijen
was geweest, hadden de jaren van de Eerste Wereldoorlog ( 1914-1918) al geleerd.
De vraag die daaraan verbonden werd, was dan ook of de veiligstelling van de
polderbemaling niet een zo groot algemeen nationaal belang was dat de rijksoverheid
zich daarvoor een extra inspanning zou moeten getroosten, in de vorm van een
bijdrage aan de instandhouding van de molens als reserve voor tijden van nood.
Mr P.G. van Tienhoven, voorzitter van De Hollandsche Molen (alsmede van de
Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten), verwoordde het op de Algemene
Ledenvergadering van 4 maart 1939 aldus: ‘In dit tijdsgewricht echter, waarin het
menschelijke leven wordt beheerscht door politieke stroomingen in het buitenland,
die vrees aanjagen, behoort Uw Voorzitter een woord van aandacht te wijden aan
het belang van het behoud van de molens uit defensieoogpunt. In tijden van oorlog,
ja zelfs van binnenlandsche troebelen, van andere moeilijkheden, dringt als vanzelf
de gedachte naar voren, dat windkracht door geen menschelijke inmenging is tegen
te houden en de kwetsbaarheid van de molens, die overal in den lande verspreid zijn,
is heel wat geringer dan de gecentraliseerde kracht van de electriciteit. Ook de
zekerheid der drijfkracht, verkregen uit producten als buitenlandsche olie en steenkool,
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die slechts voor een klein deel in tijden van oorlog ter beschikking zijn, is aan grooten
twijfel onderhevig. Nederland let op U saeck! Onoordeelkundige verdwijning van
molens zal in moeilijke dagen ten zeerste worden betreurd.’3.
Op 29 augustus 1939 richtte de minister van O.K.& W. zich andermaal tot alle
burgemeesters, nu met het verzoek om allerlei informatie over molens in hun
gemeenten. Naar aanleiding hiervan zond de minister brieven aan de betrokken
molenaars om hun molens niet buiten gebruik te houden of te stellen. Want dit zou
immers tot verval en verdwijning leiden ‘zeer tot schade voor het Nederlandsche
landschap, dat zijn zoo eigen karakter en zijn schoonheid mede dankt aan zijn talrijke
molens. Wanneer bij U de overweging mocht hebben gegolden, dat het gebruik van
motorische kracht voor Uw bedrijf voordeeliger zal zijn en de bedrijfszekerheid
daarvan zal verhogen, dan meen ik U er op te mogen wijzen dat juist in tijden van
oorlogsgevaar, zoals wij thans beleven, het gedachte gewin wel eens in het tegendeel
zou kunnen verkeeren.’4. Aldus de minister. Niet lang daarna was de oorlog een feit
en bleken al deze woorden uiteindelijk maar al te waar.
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Mei 1940
In de vroege ochtend van 10 mei 1940 overschreden Duitse troepen de Nederlandse
grenzen. Strijd in Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, strijd om de Grebbelinie en
strijd in de noordelijke provincies. De aanval op het regeringscentrum Den Haag en
de strijd daartoe om de Moerdijkbruggen, Dordrecht en Rotterdam.
Het verlies aan molens bleef naar verhouding beperkt. Zo brandde bijvoorbeeld
de molen ‘De Distilleerketel’ te Rotterdam-Delfshaven geheel uit als gevolg van de
strijd rond de Maasbruggen. Verloren gingen ook de in de Grebbelinie gelegen molens
te Hoogland en Woudenberg en de Zandbrinkermolen nabij Achterveld. Rond deze
laatste werd in de meidagen strijd geleverd. De molen was bezet door Duitsers die
vandaaruit de Nederlandse posities bedreigden. Hollands vuur, zowel van artillerie
als van lichtere wapens, vermocht niet hem te vernietigen. Uiteindelijk lukte het een
Nederlandse patrouille om hem in brand te steken. Een stukje schoonheid moest
noodgedwongen vernietigd worden, een verlies, dat ook door de bevelvoerende
kapitein werd erkend. De molen te Rhenen overleefde merkwaardigerwijs de strijd
om de Grebbeberg nagenoeg onbeschadigd; dit in tegenstelling tot de stad zelf die
voor een groot deel werd verwoest (afb. 2).
Bijzonder was ook wat molen ‘De Noord’ op het Oostplein te Rotterdam overkwam.
Deze hoge ronde stenen molen overleefde het bombardement dat de gehele binnenstad
verwoestte maar ternauwernood dankzij doortastend optreden van de molenaar. Te
zamen met enkele anderen werd hier onder moeilijke omstandigheden een begin van
brand gestuit waarna men de molen, zoals vroeger in zulke situaties wel meer
gebeurde, ‘vonken liet malen’. Door het draaien van de wieken en de daarbij
optredende luchtwervelingen hield men het door de wind aangevoerde vuur zoveel
mogelijk van de molen af. De molen bleef behouden (afb. 3), zij het helaas toch maar
voor een kort aantal jaren, want in 1954 brandde hij door onbekende oorzaak alsnog
af. Een object dat om meer dan één reden een monument was, verdween en zijn
plaats wordt niet meer gevonden. De meidagen van 1940 lieten in Zeeuws-Vlaanderen,
ook al direkt zien hoe belangrijk de korenmolens waren als onafhankelijke decentrale
meelproducenten. Door de gevechten was de voedselvoorziening daar ernstig in het
nauw gekomen, zoals blijkt uit het volgende verslag uit juni 1940: ‘Zij, die electrisch
malen, zijn 14 dagen verstoken geweest van stroom, terwijl anderen tusschendoor
moesten stilstaan, omdat zij tijdelijk als militaire post gebruikt werden, doch de
voedselvoorziening kon geregeld doorgaan. Gelukkig dat allen nog in functie waren,
en ware het een ramp geweest als de molens niet meer hadden kunnen werken, daar
alle leveringen vanuit Holland onmogelijk waren en nog zijn. Het zal dan ook van
groot belang zijn, dat uitschakeling van diverse molens, die, volgens “bewering” te
kleine omzet hebben, zonder onderscheid worden ingeschakeld in het mengbedrijf,
want de groote fabrieken lieten Z. Vlaanderen in de steek, doordat alle verbinding
was verbroken, doch onze molenaars bleven op hun post om de voedselvoorziening
te laten functionneeren’.5.
De vooroorlogse strijd tussen de kleine molenaars en de grote meelfabrieken wordt
in deze reactie al duidelijk geproefd.
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Eerste perikelen
Al in het eerste oorlogsjaar kwamen er perikelen op het gebied van de
energievoorziening. Maar daar werd door verschillende partijen heel verschillend
tegenaan gekeken. De huurder van de korenmolen ‘De Walvisch’ te Schiedam kon
wel werk gebruiken en vroeg de Nederlandse Meelcentrale te Den Haag, die belast
was met het verstrekken van maal- en mengvergunningen, belast te worden met
zodanige werkzaamheden dat zij haar maalinrichting (windzowel als motorisch)
produktief kon maken, iets wat in een tijd van rantsoenering van brandstoffen toch
moest aanspreken. Midden juni 1940 werd echter vanuit de Meelcentrale meegedeeld
dat aan windkracht geen behoefte was, dat verschillende molens zich op elektrische
drijfkracht hadden ingesteld en dat er genoeg kolen waren! Dit in een tijd dat sommige
zuivelfabrieken geen melkpoeder mochten fabriceren bij gebrek aan kolen! Wat
waarschijnlijk een gevolg was van aanvoerproblemen.
Naar aanleiding van dit voorval bezocht de voorzitter van de R.K. molenaarsbond
St. Victor begin juni 1940 het Rijksbureau voor Aardolieprodukten, waar hij te horen
kreeg dat de beschikbare hoeveelheid motorbrandstof zeer onvoldoende was zodat
voor de graanmaalderijen slechts 30% van het verbruik in 1939 beschikbaar kon
worden gesteld. Het standpunt daar was dan ook dat zoveel mogelijk windmolens
aan het werk moesten worden gezet en dat het op den duur niet uitgesloten was dat
molenaars met een verbrandingsmotor geen brandstof meer zouden krijgen als er in
hun omgeving met een windmolen kon worden gemalen. Verzocht werd dan ook het
gebruik van windkracht te propageren! Een heel ander geluid. Op de achtergrond
van deze tegenstelling speelde klaarblijkelijk de al eerder genoemde vooroorlogse
strijd tussen de ‘kleine’ molenaars en de grote meelfabrieken. Naar aanleiding van
zijn bezoek kon de voorzit-
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ter het dan ook niet laten op te merken: ‘Wat de Meelcentrale betreft, deze Heeren
hebben voorloopig nog een te groote voorliefde voor het gecentraliseerde grootbedrijf,
alhoewel deze gezien de moeilijke transportmogelijkheden op het ogenblik zeer
oneconomisch werken. Want men gaat nog steeds graan naar centrale punten brengen,
om het na bewerking weer terug te brengen in de vorm van meel. Het schijnt dat in
ons land de nood eerst tot den top moet stijgen voor men op bepaalde plaatsen
verstandiger wil worden, maar we geven niet op.’6.
Begin juli 1940 wendde De Hollandsche Molen zich voor deze problematiek tot
de regeringscommissaris voor de Akkerbouw en Veehouderij. Men had ervaren dat
bij verschillende regeringsinstanties een onderling afwijkend inzicht bestond over
de vraag of

2 Rhenen, 1940, het verwoeste stadscentrum gezien vanaf de Cunerakerk met op de achtergrond de
gespaard gebleven molen. Fotoarchief Gemeente Rhenen.

3 Rotterdam, molen De Noord op het Oostplein. Het wiekenkruis in rouwstand. Foto archief RIOD.
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4 Amsterdam, watermolen De 1200 Roe aan de Haarlemmerweg met voorbijtrekkende Duitse troepen.
Foto archief RIOD.

onder de tegenwoordige omstandigheden al dan niet het gebruik van windkracht
diende te worden bevorderd. Haar inziens diende de Nederlandse Meelcentrale zich
er rekenschap van te geven dat kleine bedrijven behouden en gesteund moesten
worden om het economisch leven zo goed mogelijk in stand te houden. Centralisatie
zou bovendien het transportvraagstuk steeds groter maken. De windmolen maakte
daarentegen vanouds een plaatselijk produkt voor plaatselijk gebruik geschikt.
Begin augustus 1940 kwam het tot een overleg met voornoemde
regeringscommissaris. Besproken werden de moeilijkheden die het afgelopen jaar
waren ontstaan als gevolg van de regeringsmaatregelen inzake het mengen en maken
van veevoerders, etc., waaruit een geringe werkzaamheid van de windmolens
voortvloeide en waardoor in veel gevallen zelfs een algehele stilstand veroorzaakt
werd. De kosteloze windkracht werd daardoor ongebruikt gelaten in een tijd waarin
de normale energievoorziening steeds meer onder druk kwam te staan en onder de
invloed van onzekere factoren zoals het verloop van de oorlog, gevaar van
bombardementen en het energiebeleid van de bezetter. Zelfs al zou windkracht op
dit moment niet direkt noodzakelijk zijn dan zou het toch ook tijd kosten om het
molenbestand voor de nabije toekomst geheel in orde te brengen. Nu al waren er
bijvoorbeeld problemen bij het verkrijgen van metalen beplating voor het stroomlijnen
van wieken.
In het najaar van 1940 besloot het Rijksbureau voor Aardolieprodukten tot het
houden van een enquête onder korenmolenaars die als olieverbruikers stonden
ingeschreven. Dit om te weten wie nog over een windmolen kon beschikken. Diegenen
die nog een maalvaardige molen hadden werd toen geen olie meer toegewezen.
Tevens bleek dat er nog ca. 242 korenmolens waren die nog in gebruik gesteld konden
worden, vele uiteraard na de uitvoering van herstelwerkzaamheden. Het belang van
het inschakelen van windenergie werd nog onderstreept door de Dienst voor de
Wederopbouw, die alle medewerking toezegde voor het verstrekken van materialen
ten behoeve van molenherstel en -modernisering.
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De Nederlandse Meelcentrale achtte het echter toch niet mogelijk de korenmolens
volledig in te schake-
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len, hoewel de molenaarsbonden daar anders over dachten. Problemen werden gezien
bij de controle van de bevoorrading van de grote steden. Ook van de kleine
motormaalderijen, destijds ca. 1200 in aantal, was (om die reden?) maar de helft
ingeschakeld. Dit beleid had uiteindelijk tot gevolg dat een belangrijk deel der
inmiddels gemoderniseerde molens tot 1944 grotendeels werkloos bleef. Hun tijd
kwam vooral toen aan het einde van de oorlog alle geregelde leven ontwricht raakte.
Toen moest er dag en nacht onder vaak moeilijke omstandigheden gemalen worden.

Opnieuw bedrijfsvaardig
Al sinds de mobilisatie, bij wet van 4 april 1940, waren voorzieningen getroffen om
elektrisch bemalen polders door naburige polders met oliebemaling te kunnen laten
bijstaan. Men vreesde in geval van oorlog eerder het uitvallen van elektrische centrales
dan een tekort aan olie. Deze aanvankelijke verwachting werd echter lange tijd niet
bewaarheid, niet in de laatste plaats doordat de zo kwetsbare centrales gedurende de
oorlog in overwegende mate gespaard bleven, althans tot het najaar van 19447..
Omgekeerd was het wel zo dat de olievoorziening al spoedig problematisch werd.
Gevolg was dat er een tendens kwam om steeds meer over te schakelen op elektrische
beweegkracht als vervanging voor stoominstallaties en oliemotoren. Dit was onder
andere te zien bij verscheidene poldergemalen. Maar dit had ook tot gevolg dat meer
en meer molens in optimaal bedrijfsvaardige staat werden gebracht, molens die soms
al jaren buiten dienst waren geweest of al heel lang in onttakelde staat, (zonder
wieken) hadden gestaan. Zo werden in Noord-Holland de al jaren zonder wieken
staande molens van de polders De Berkmeer en De Wogmeer onder Obdam weer
bedrijfsvaardig gemaakt en in dienst genomen. De eerstgenoemde werd daarbij tevens
voorzien van gestroomlijnde wieken volgens het systeem-Dekker om na 16 jaar
stilstand de taak van het ruwoliegemaal over te nemen. In Zuid-Holland gebeurde
hetzelfde bijvoorbeeld met de molen van de Zuid- en Noordeinderpolder bij
Zwammerdam. Na sinds 1929 buiten dienst te zijn geweest werd deze in 1941 weer
in bedrijf genomen vanwege de olieschaarste waardoor het mechanische gemaal
werd getroffen. De Aderpolder bij Rijpwetering ging er in 1941 zelfs toe over om
een nieuwe molen te bouwen op de fundamenten van de in 1881 door een
stoomgemaal vervangen voorganger: een geheel nieuwe ronde stenen molen met
gebruikmaking van nog van andere molens beschikbare onderdelen (afb. 5). Terecht
merkte de sekretaris van de polder op 23 september 1942 bij de officiële
ingebruikstelling dan ook op: ‘Bij de keuze tusschen machinale bemaling en
windbemaling stelde het polderbestuur zich op het standpunt baas in eigen huis te
willen zijn en daarom er de voorkeur aan te geven een windwatermolen te bouwen,
die de versleten stoommachine kon vervangen.’8.
Tot welke prestaties windmolens soms in staat waren bleek in de polder ‘Het Land
der Zes Molens’ onder Arkel en Hoornaar. Vanouds werd dit ca. 1600 ha grote gebied
droog gehouden met zes (later vijf) grote schepradmolens, waarvan er één eind vorige
eeuw met stoomkracht als hulp werd uitgerust. In 1931 was een groot dieselgemaal
gebouwd ter algehele vervanging van de toen nog resterende molens. In 1941 werd
echter steeds meer duidelijk dat schaarste aan dieselolie een groot probleem zou
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worden. Voor het polderbestuur was dit reden om de beide nog overgebleven en
verwaarloosde molens weer geheel bedrijfsvaardig te maken en ter vergroting van
hun capaciteit te voorzien van stroomlijnwieken systeem- Van Bussel (afb. 6). De
molens werden toen nog bewoond en bediend door ervaren molenaars die eruit wisten
te halen wat erin zat en op deze wijze kans zagen met windkracht als hoofdbemaling
dit

5 Rijpwetering, de herbouw van de molen van de Aderpolder in 1941. Foto Collectie Vereniging De
Hollandsche Molen.

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

168

6 a Hoornaar, zomer 1941, de Scheiwijkse molen van de polder Het land der Zes Molens wordt weer
bedrijfsvaardig gemaakt. De wieken zijn al voorzien van stroomlijnneuzen systeem-Van Bussel. Het
grote scheprad (middellijn ca. 5.5.m) staat tijdelijk boven de grond om de gemetselde watergangen
te kunnen herstellen. Foto J. den Besten, Loenen a/d Vecht.

b Dezelfde molen in vol bedrijf in 1942. Een wiek zoeft voorbij en het scheprad gooit het water hoog
op. Geschat waterverzet op dat moment zo 'n 60.000 l per minuut. In de Alblasserwaard noemde met
zo hard malen vroeger ‘een wit paard rijden’ of met ‘een witte snor draaien’. Foto J. den Besten,
Loenen a/d Vecht.

grote gebied al die tijd toch op peil te houden!9.
Veel polders konden echter toen al niet meer op hun vroegere molens terugvallen
wat soms tot merkwaardige oplossingen leidde, zoals bij de eveneens in de
Alblasserwaard gelegen polder Sliedrecht. Daar waren eind vorige eeuw de drie
molens door een stoomgemaal vervangen. Naderhand was de stoominstallatie al weer
door een modernere oliemotor vervangen met als gevolg dat men hier de
brandstofschaarste ook begon te voelen. Als oplossing werd hier ook op windkracht
overgeschakeld, zij het in de vorm van de plaatsing van een rij kleine ijzeren molentjes
die normaliter slechts voor onderbemaling van kleine gebieden gebruikt werden (afb.
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7). Dat dit niet veel zoden aan de dijk kon zetten is duidelijk, maar in die tijd was
het zo dat alle beetjes al hielpen. Maar ook particulieren zochten meer en meer hun
heil in het gebruik van windkracht, bijvoorbeeld door elektriciteitsopwekking voor
huiselijk gebruik, of, zoals bij een houtwarenfabriek in Boskoop in 1944, door een
kleine houtzaagmolen te bouwen op het dak van het bedrijf. Oliemolen Het Pink te
Koog a/d Zaan, toen al voor het oorspronkelijke doel niet meer in bedrijf, werd toen
elektriciteit een probleem werd, gebruikt als drukkerij10.. Op in de molen geplaatste
drukpersen werden op windkracht o.a. bonkaarten gedrukt.
Over het hele land werden naarmate de oorlog langer duurde steeds meer molens
weer maalvaardig gemaakt of in verbeterde staat gebracht. Ter stimulering van het
gebruik van windkracht werd door het (nieuwe) Departement van O.W.& K. in 1942
f 25.000, - beschikbaar gesteld. Hetzelfde gebeurde in 1943 en 1944 waardoor
bijvoorbeeld in de jaren '42 en '43 alleen al rechtstreekse steun gegeven werd aan 52
molenaars. Enkele honderden molens zijn in die periode voorzien van
stroomlijnwieken waardoor hun produktie beduidend toenam. De stroomlijnwieken
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7 Oud-Alblas, ijzeren molentjes als nood(hulp)bemaling van de polder Sliedrecht. Zij maalden het
polderwater uit op de voorboezem van het motorgemaal. Foto ir Wouter Cool (Derde Jaarboek
1935-1942 van De Hollandsche Molen, t/o p. 213).

8 Biervliet, molen De Harmonie in restauratie (1967). Aan het einde van de oorlog een schuilplaats
voor velen. Foto G.J. Dukker, RDMZ.

maakten immers dat een molen al met geringe windsterkte in bedrijf kwam, waardoor
een aanzienlijk groter aantal maaluren benut kon worden.
De mensen die in die tijd molens in technische goede staat moesten brengen waren
de molenmakers. Meestal waren dit kleine, in molenonderhoud en restauratie
gespecialiseerde bedrijfjes van slechts enkele mensen die dit ambacht meestal van
vader op zoon beoefenden. Het werk uitvoeren werd steeds moeilijker. Al in 1941
bleek het vaak een hele toer om de benodigde materialen te bemachtigen. De
medewerking van verschillende rijksinstanties was daarbij noodzakelijk, zoals de
Dienst voor de Wederopbouw, het Rijksbureau voor Hout, het Rijksbureau voor
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IJzer, en Staatsbosbeheer. Zeildoek ten behoeve van het maken van molenzeilen
moest worden toegewezen. Extra benzinetoewijzingen en verhoging van een
elektriciteitsrantsoen waren soms nodig, evenals het behoud van een motorfiets, de
toewijzing van fietsbanden en het vrijstellen van personeel van tewerkstelling elders.
Uiteindelijk werd de algehele situatie zo nijpend, dat in sommige gevallen alleen
onorthodoxe oplossingen nog uitwe boden. Een voorbeeld: toen het in het najaar
1944 niet meer mogelijk was om een ijzeren as en roeden (wiekenas met twee
wiekbalken) aan te schaffen voor de te herstellen windmolen van de
Kamphuizerpolder te Oegstgeest, ging molenmaker J. de Gelder er toe over, deze
weer van hout te vervaardigen. Het voor deze roeden benodigde dennehout kon alleen
worden verkregen in ruil voor aardappelen, bruine bonen, boter en kaas, ten behoeve
van de houthandelaar en zijn personeel!11. Eind 1942 hield het Departement van
O.W.& K. een enquête naar alle in ons land toen aanwezige windmolens en
watermolens of overgebleven delen daarvan. De uitkomst ervan geeft een goed beeld
van de situatie op 1 januari 1943:
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Provincies Industriemolens

Poldermolens

Watermolens

in
niet in gebruik in
niet in gebruik
gebruik
gebruik
niets gedeeluit
telijk
gesloopt gesloopt

in
niet in gebruik
gebruik

niets uit gedeelgesloopt telijk
gesloopt

niets uit gedeelgesloopt telijk
gesloopt

Groningen 87

14

40

66

4

5

-

-

-

Friesland 23

5

24

220

15

21

-

-

-

Drenthe 34

6

19

-

1

-

-

-

-

Overijssel 35

20

52

2

2

7

3

2

-

Gelderland* 117

23

64

7

1

2

23

6

3

Utrecht 10

6

19

16

1

10

-

-

-

Noord-Holand 31

11

31

57

29

34

-

-

-

Zuid-Holand 73

16

36

146

6

40

-

-

-

Zeeland 88

6

17

1

-

-

-

-

-

Noord-Brabant 179

10

50

9

-

2

13

2

2

Limburg 76

8

10

-

-

-

79

2

6

Nederland 753

125

362

524

59

121

118

12

11

Het Molenbesluit van 1942
Kort na de capitulatie in mei 1940 werd het krachtens het Wederopbouwbesluit van
generaal Winkelman en twee brieven van de Secretaris-generaal van het Departement
van O.K.& W.12. verboden gebouwen te slopen of te veranderen die als monument
werden aangemerkt. Vaak werd met behulp van de Voorloopige Lijst der
Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst bepaald of er sprake was
van een monument. Hierin kwamen maar een beperkt aantal molens voor; vaak waren
dat molens die van vóór 1850 dateerden. Dit besluit betekende dus maar weinig om
te voorkomen dat buiten gebruik zijnde molens afgebroken werden nu de
materiaalprijzen door schaarste omhoog gingen.
De toenemende materiaalschaarste maakte dat herstel vaak plaats moest vinden
met onderdelen van afgebroken molens. Dat maakte ook het slopen van molens weer
lucratiever. De overheid vaardigde hiertegen echter in september 1942 het zogenaamde
‘Molenbesluit’13. uit.
*

Bovendien bezit ‘Het Nederlandsch Openluchtmuseum’ te Arnhem 3 industriemolens, 1
poldermolen en 1 watermolen.
[Watermolens zijn hier molens die door waterkracht worden aangedreven].
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Daarbij werd het verboden ‘een wind- of watermolen, welke niet geheel of
grootendeels van metaal is vervaardigd, geheel of gedeeltelijk te sloopen, voor het
gebruik als wind- of watermolen ongeschikt te maken of in te richten voor andere
doeleinden dan waartoe hij normaal is bestemd, zonder schriftelijke vergunning van
den Secretaris-Generaal van het Departement van O.W. en K. of in strijd met de aan
een zoodanige vergunning verbonden voorwaarden.’ Volgens artikel 2 van het besluit
werd vergunning niet verleend dan in overeenstemming met de Secretarissen-Generaal
van de Departementen van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en
Visserij. Deze vergunningen werden slechts bij hoge uitzondering verleend, en alleen
in gevallen waarin duidelijk bleek, dat de molen in desolate toestand verkeerde en
er niet voldoende redenen waren hem te herstellen. Meestal werd in een dergelijke
vergunning de voorwaarde opgenomen dat de betreffende molen volledig moest
worden afgebroken. Wanneer een molen nl. slechts gedeeltelijk zou worden gesloopt
en dus slechts van de roeden of van de kap met roeden en kruiwerk zou worden
ontdaan, zou een kale molenromp overblijven die het stads-, dorps-, of
landschapsbeeld in ernstige mate zou schaden. Dit was althans de visie in die tijd;
tegenwoordig wordt daar anders over gedacht en vindt soms zelfs wel weer herstel
plaats. Deze zogenaamde peperbussen bezat ons land toen nog in grote getale. Er
kon echter niet altijd op volledige sloop worden aangedrongen, omdat in het
benedenste deel van het molenlichaam vaak een mechanisch gedreven maalbedrijfje
werd
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uitgeoefend, waarvoor het niet gemakkelijk zou zijn een andere huisvesting te vinden.
Vaak werd dan de bepaling opgenomen, dat de molen volledig moest worden
afgebroken zodra de omstandigheden dit toelieten.
Voorts werd bepaald, dat de bij sloop vrijkomende, nog bruikbare onderdelen door
de eigenaar gedurende een bepaalde termijn zorgvuldig moesten worden bewaard
en gedurende die termijn alleen verkocht mochten worden aan molenaars of
molenmakers, onder goedkeuring van het Departement. Op deze wijze werd bereikt
dat het oude materiaal, voor zover dit daarvoor nog van nut kon zijn, uitsluitend werd
aangewend voor het herstel van andere molens. Het Departement hield ook toezicht
op de gevraagde prijzen.

De hongerwinter
Op 6 juni 1944 landden de Gealliëerden op de Franse kust, waarna in het najaar onze
zuidelijke provincies werden bevrijd. Dd gealliëerde opmars naar het noorden kwam
echter tot stilstand onder andere vanwege de steeds langere aanvoerlijnen vanuit de
Noordfranse havens. De grote rivieren waren maandenlang frontgebied met
artillerieduels en inundaties. Op 4 september 1944 viel Antwerpen in geallieerde
handen, maar de Westerschelde die toegang gaf tot deze belangrijke haven was nog
steeds in Duitse handen. Het openen van deze toegang ging gepaard met zware strijd
waarbij Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren zwaar te lijden hadden. De gevechten in
Zeeuws-Vlaanderen hadden grote verwoestingen tot gevolg. Ook diverse molens
werden het slachtoffer. Ronde stenen molens waren vanwege hun relatief zware
muren nog wel enigszins bestand tegen niet al te zwaar vuur en konden tot op zekere
hoogte onder die omstandigheden als schuilplaats dienen. Dit was bijvoorbeeld het
geval bij de ronde stenen bergmolen De Harmonie te Biervliet (afb. 8) waar vele
burgers in die dagen hun toevlucht hadden gezocht. De beganegrond werd hier
bovendien nog beschermd door de grote aarden ‘berg’ die om de molen lag. Wonder
boven wonder heeft deze molen de gevechten uiteindelijk nagenoeg onbeschadigd
doorstaan.
Een zwaar luchtbombardement op de zeedijk bij Westkapelle op 3 oktober 1944,
veroorzaakte het onder water lopen van het eiland Walcheren en de verwoesting van
nagenoeg het hele dorp. De molen op de dijk werd daarbij geheel vernietigd. In een
andere molen in dit dorp hadden velen een schuilplaats gezocht. Ontkomen aan het
directe geweld verdronken hier bijna 50 mensen in het binnenstromende water doordat
de uitgang geblokkeerd was geraakt. Lange tijd was het eiland dag in dag uit aan het
zeewater overgeleverd. Van de meelfabriek in Middelburg was niets meer te vinden.
De molens die in Zeeland overgebleven waren hebben gedurende de wintermaanden
Zeeland van meel voorzien. De zee had op het eiland vrij spel met dagelijks
wisselende waterstanden van eb en vloed. Dit schiep bij de molen te Aagtekerke een
merkwaardige situatie want
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9 Domburg, de molen in vol bedrijf en maar net droog tijdens de inundatie van Walcheren 1944/45.
Foto archief RIOD.
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deze kon alleen bij eb malen omdat bij vloed het water zover omhoog kwam dat de
wieken dan door het water zouden slaan. Negen andere korenmolens op het eiland
stonden eveneens in het water maar waren wel in bedrijf, zij het dat ze per wagen of
via een aangelegde steiger te bereiken waren14..
Vanaf het najaar van 1944 werd de situatie in het nog bezette gebied ten noorden
van de grote rivieren steeds nijpender, onder andere doordat de kolenaanvoer uit
Limburg was afgesneden en de spoorwegstaking tot grote transportproblemen leidde.
De steeds verdergaande ontwrichting van het dagelijkse leven deed de betekenis van
de molens en de kleine maalderijen toenemen. Hoe groot de nood werd en welke
redding de molens en molenaars toen gebracht hebben, blijkt uit een nabeschouwing
over die tijd, die wij hier laten volgen:
‘In 1944 kregen wij de grote verandering. De invasie der geallieerde legers in
Noord-Frankrijk beïnvloedde ook het maatschappelijk leven in ons land en toen in
September de strijd om Arnhem begon, kregen wij de spoorwegstaking, stagnatie in
transport- en distributie-apparaat. Velen moesten onderduiken, ambtelijk onvindbaar
worden. Schippers weigeren te varen wegens gevaar voor beschieting uit vliegtuigen
of om andere redenen. Dat ging dan ook door middel van onderduiken. Natuurlijk
was onmiddellijk de zo kwetsbare voedselvoorziening in gevaar. En nu is het de
plaatselijke molenaar, die redding brengt. In de oorlog werden, vooral in
landbouwstreken, klandestiene haverpellerijen bij de molenaars ingericht. Heel
eenvoudige installaties, die ondanks die eenvoud van opzet zeer goede producten
leverden aan gepelde en geplette haver. Grote massa's havervlokken verdwenen in
kleine en grotere hoeveelheden naar de stedelijke bevolking. Zo ook tarwe- en
roggemeel en bloem. Voor dit laatse waren bij veel molenaars klandestiene builen
[zeef om meel te zeven, GK] voorhanden. De brandstoffen werden zo schaars en de
electrische stroomvoorziening kwam zodanig in gevaar, dat de meelfabrieken
uitvielen; bovendien was de aanvoer van grondstoffen soms niet mogelijk. Bleven
over, de verspreide kleine bedrijven van de molenaars. Zij, die nog malen konden,
hetzij met wind, zuiggas, achtergehouden ruwe olie, soms electrische stroom, deden
wat gedaan kon worden. Het onmogelijke werd gevergd. Honderden trokken langs
de wegen en dikwijls werden zij verwezen naar de “molen”; daar zou men wel helpen.
Treffende staaltjes zijn mij hiervan bekend. Er is geholpen; de molenaars hebben het
leed helpen verzachten; ze hebben veel gered.
Duizenden mensen lieten aan de molens een beetje graan malen. Als er
“afleveringsdag” was, zo vertelde mij de zegsman, dan stond er een queue van wel
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10 Groenekan (U.), de molen in zwaar verval in 1967. Zijn grote verdienste in de oorlog door iedereen
vergeten. Nadien wel weer gerestaureerd maar thans (1995) wederom in zwaar verval. Foto W.A.
Korpershoek (RDMZ).

tachtig meter voor de molen, zevenhonderd mensen, ieder op zijn beurt wachtend.
Voor sommige molenaars was het een wanhoop, niet om door te komen. Maar het
is gebeurd. Veel molenaars hebben in die tijd dag en nacht gewerkt om de naburige
stad van meel te voorzien. Er is toen veel en heel nuttig werk door deze kleine nijveren
verricht en zij hebben toen hun onmisbaarheid klaar en duidelijk bewezen. Mensen
vergeten snel. Dat is niet alleen bij anderen zo, maar ook bij ons zelf. Nu de
gelegenheid zich voordoet is het goed de rekening eens op te maken, zodat men kan
zien welke plaats de molenaar in de samenleving innam in de loop der tijden en welke
plaats hem thans toekomt. In ieder geval hebben de molenaars warme dank verdiend
voor het door hen verrichte werk in de misschien meest benarde tijd van onze
Nederlandse geschiedenis. Zij hebben het Nederlandse volk een onschatbare dienst
bewezen’15..
Dat laatste is onmiskenbaar. Het is dan ook niet ten onrechte dat in het Brabantse
Lieshout (in 1989) het nationale monument ‘De Mulder’ is verrezen. Een
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hommage aan de molenaar die alle eeuwen door zo'n centrale rol in de gemeenschap
vervulde, en vooral gedurende de laatste oorlog. Een voorbeeld uit die tijd, april
1945, was de nijpende situatie in en om de stad Utrecht. Met gevaar voor eigen leven
had een schipper 200 ton graan over het IJsselmeer vervoerd, maar er was in de stad
geen mogelijkheid meer tot vermaling. Daarom werd een kleine motormaalderij in
het naburige De Bilt na twee jaar stilstand weer bedrijfsvaardig gemaakt om voor de
stad te gaan malen. Ook de windmolen te Groenekan (afb. 10), die bij hetzelfde
bedrijf behoorde, was bijna dag en nacht in bedrijf. Daar kon ook nog met een
zuiggasmotor gemalen worden, maar dat werd steeds moeilijker omdat het waterpeil
in die omgeving omhoog kwam vanwege door de Duitsers uitgevoerde inundaties16..
Ook watermolens leverden hun bijdrage. Ze waren onopvallend in het landschap en
daardoor geen doel voor beschietingen, zoals de op de Neerbeek gelegen
Hammermolen te Neer (L.). Toen de stroomvoorziening in september 1944 hier
uitviel, monteerden de plaatselijke bakkers een broodkneedmachine in de molen en
maakten daar het brood klaar. De dynamo in de molen leverde stroom aan de kom
van het dorp en de lokale bierbrouwerij. Vanaf de dag van bevrijding van Neer, 17
november 1944, werd tot 1 maart 1945 onder een regen van Duitse granaten graan
gemalen voor Neer en omgeving en stroom geleverd voor de bureaus van de
Geallieerden17.. Iets soortgelijks vond plaats op de Venbergse watermolen te
Valkenswaard (afb. 11). Daar is in die periode eens in drieploegendienst zes weken
lang dag en nacht gemalen, wat met de abnormaal hoge waterstand van het riviertje
de Dommel in dat najaar een produktie betekende van zo'n 500 kg meel per uur. Het
malen op zondag ging overigens niet zonder toestemming van de pastoor! 18.
Minder bekend is dat windmolens soms een functie hadden in het waarschuwen van
onderduikers tegen razzia's door middel van bepaalde wiekstanden, zoals molenmaker
Hub. Adriaens uit Weert in 1946 schreef: ‘Dan denk ik nog wat verder terug, toen
ik bij een molenaar een zak in de wieken spijkerde, om onze jongens te waarschuwen
tegen de grüne en landwacht. Meerdere molenaars gaven teekens van onraad, met
hun molen; een van te voren bekend gemaakte stand. Zoo hebben de stoere werkers
van het vernuft van onze voorvaderen ook zeker iets bijgedragen onze jongens uit
de Duitsche concentratiekampen te redden. Zeer zeker mogen wij dit niet vergeten
en wij moeten als Nederlanders trotsch zijn, molens te bezitten.’19. Een vergelijkbare
situatie was er bij de poldermolen Goliath, eenzaam gelegen aan de Waddenzee nabij
Uithuizermeeden20.

Balans na de bevrijding.
Een man die zich bij het departement van O.K.& W. in het bijzonder met het
molenbehoud bezig hield,
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11 Valkenswaard, de Venbergse watermolen, benedenstrooms gezien, met door het riviertje de Dommel
aangedreven draaiend rad. Foto l964 G.J. Dukker, RDMZ.
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was K. Boonenburg. Van zijn hand verscheen een niet onaanzienlijk aantal publikaties,
waaronder in 1949 het deel ‘De Windmolens’ van de toen zo bekende Heemschutserie.
Over vele aspecten van het molenbehoud wordt daarin geschreven waaronder ook
over de oorlogsschade. De omvang daarvan wordt zo uitvoerig en in een tabel met
een kaart weergegeven dat dit gedeelte hieronder nagenoeg geheel zal worden
weergegeven.
Provincies

Groningen

Licht
Licht
beschadigd, beschadigd
inmiddels
hersteld
-

Zwaar
Zwaar
Zeer zwaar
beschadigd, beschadigd beschadigd
inmiddels
of vernietigd
hersteld
8

Friesland

-

1

-

-

1

Drenthe

-

-

-

-

-

Overijssel

-

3

-

-

5

Gelderland

5

7

1

11

17

Utrecht

-

-

-

-

2

Noord-Holland -

-

-

-

-

Zuid-Holland -

1

-

1

4

Zeeland

5

-

15

8

Noord-Brabant 13

9

2

18

31

Limburg

1

1

-

10

40

Nederland

22

27

3

55

116

3

52
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‘Op dit kaartje (afb. 12) zijn tevens de beschadigde of vernielde waterradmolens
aangetekend.
Duidelijk is te zien, in welke delen van ons land de strijd om de vrijheid het hevigst
woedde. De meeste vernielingen vinden we in het Westelijk deel van Zeeuws
Vlaanderen en in het midden en Noorden van Limburg. Noordbrabant heeft ook veel
verliezen geleden, ongeveer in dezelfde mate als de Betuwe en de IJsselstreek. Dan
is er nog schade op Walcheren en Zuid Beveland, terwijl in de Achterhoek, Salland
en Groningen eveneens sporen van de strijd zijn aan te wijzen. De lijn, gevormd door
de vernielde molens te Hoevelaken, Scherpenzeel en Rhenen geeft als het ware de
laatste linie der Canadese strijdkrachten in Nederland aan (Generaal Crerar). De
overige vernielingen zijn incidenteel. Merkwaardig is het, hoe Zuid-Limburg door
de snelheid van de eerste opmars in de herfst van 1944 is gespaard gebleven. In het
Noorden des lands en in Gelderland zijn de vernielingen grotendeels toegebracht in
April 1945, in Zeeland omstreeks October 1944, in N. Brabant gedurende September,
October en November 1944 en in Limburg gedurende de gehele winter 1944/45.
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Uiteraard bevinden zich onder de beschadigde of vernielde windmolens ook
exemplaren, die reeds ten dele waren gesloopt. Het aantal dezer beschadigde of
vernielde peperbussen bedraagt 11. Uit cultureel oogpunt is dit geen verlies en in
sommige gevallen inderdaad winst. Van deze 11 exemplaren is er 1 licht beschadigd,
zijn er 3 zwaar beschadigd en zijn er 7 vernield. Indien we deze 11 reeds ten dele
vernielde molens buiten beschouwing laten en ons bepalen bij het zuivere verlies
aan molenschoonheid dan worden de totalen als volgt:
Licht
beschadigd,
inmiddels
hersteld
20
49

licht beschadigdZwaar
beschadigd,
inmiddels
hersteld
26
3

Zwaar
beschadigd

Zeer zwaar
beschadigd, of
vernietigd

52

109

161

We kunnen dus zeggen, dat er van de 1467 in Nederland aanwezige intact zijnde
windmolens niet minder dan 161 zwaar zijn beschadigd of vernield door het
oorlogsgeweld, ofwel bijna 11%.
Deze 161 windmolens zijn niet alle aan dezelfde vorm van oorlogsgeweld ten
offer gevallen. 98 exemplaren vielen ten slachtoffer aan diverse oorlogshandelingen,
als beschieting door kanonnen, door tanks of vanuit de lucht (hieronder nog begrepen
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12 Overzicht van oorlogsschade, toegebracht in 1944 en 1945 aan wind- en watermolens in Nederland.

2 wegens inundatie, 1 wegens V-1 ontploffing, 1 omvergetrokken door kabelballon
en 1 gesloopt voor brandhout). Niet minder dan 60 windmolens zijn door de Duitsers
althans naar het oordeel van de leek meestal zonder militaire noodzaak opgeblazen,
in brand gestoken of gesloopt. Vooral in Midden-Limburg is dit het geval geweest.
De geallieerde troepen vernielden 3 windmolens. In feite zijn er indirect door het
optreden van de Geallieerden natuurlijk meer vernield; deze zijn begrepen in het
eerstgenoemde aantal van 98. De 60 door de Duitsers vernielde molens zijn echter
niet gedurende de krijgshandelingen, doch vaak daarvóór (vaak zeer kort daarvóór!)
door zgn. Sprengkommando's verwoest.’ Tot zover de heer Boonenburg. Alles
tezamen zijn er gedurende de gehele oorlog, op basis van de kennis van thans,
waarschijnlijk circa 250 molens beschadigd of vernield21..
Al eerder werd uiteengezet hoe de vele poldermolens in de oorlogsjaren optimaal
dienstbaar waren aan de samenleving. Aan het eind van de oorlog kwam er voor een
aantal nog de taak bij om door de bezetters geïnundeerde gebieden weer droog te
malen. Die gebieden waren uit defensieve overwegingen onder water gezet, niet zo
diep dat een eventuele aanvaller er zou kunnen varen maar wel zo dat één grote
watervlakte alle sloten etc. aan het oog zou onttrekken. Uit gemalen van onder water
gezette polders werden door de Duitsers wel vitale onderdelen weggehaald om ze
buiten dienst te houden. Zo was alleen al in de provincie Utrecht uiteindelijk een
gebied van ruim 21.000 ha onder water gezet; de eerste inundaties vonden daar in
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april 1944 plaats, de laatste in april 1945. Vanzelfsprekend hadden de poldermolens
in de geïnundeerde gebieden na de bevrijding een belangrijk aandeel in het
droogmalen ervan. Zo maalden de beide van stroomlijnwieken voorziene molens
van de polders Zandwijk en Uitwijk onder
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13 a Doesburg, fraai op de stadswal gelegen molen vóór de verwoesting. Foto uit Henri Polak, Het
kleine land en zijn groote schoonheid, Amsterdam 1941, t/o p. 133.

b Dezelfde molen door de Duitsers opgeblazen vlak voordat de stad op 16 april 1945 werd bevrijd.
De buurtbewoners maakten van Duitse uniformen een grote pop en hingen die aan de molenwiek.
Het opschrift luidde:
‘Geef Seijs* in onze handen zullen wij hem verbranden’ [* dr A. Seyss-Inquart, Rijkscommissaris
van de Duitsers voor het bezette Nederland]. Foto archief RIOD.

Almkerk een oppervlakte van ca. 1500 ha in ongeveer 1200 uur droog. Al in 1940
hadden ze voor dit doel gefunktioneerd. Toen om de inundaties in het kader van de
‘waterlinie’ weer ongedaan te maken. In 1953 zouden ze overigens nòg eens dienst
doen om het door de watersnood overstroomde gebied droog te malen22.. De
(onverbeterde) molen van de Grebpolder onder Warmenhuizen maalde in ongeveer
twee weken de geheel ondergelopen polder droog. De molen van het Naardermeer
maalde in juli 1945 64 uren achtereen en daarna nog eens 44 uur waardoor de
waterstand zo'n 40 cm zakte. Berekend werd dat de capaciteit toen zo'n 100 m3
(100.000 liter) per minuut moet zijn geweest23..
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De molens opnieuw in het nauw
Na de grote verdiensten in de oorlog was het voor vele betrokkenen hard en
teleurstellend om te moeten zien dat de korenmolens na de bevrijding al spoedig
voor het malen van graan vervangen werden door de grote fabrieken. In de drie
zuidelijke provincies was dat al eerder gebeurd. Na de bevrijding van dit gebied was
de leiding van de voedselvoorziening door het Militair Gezag in één hand gelegd.
Een reorganisatie van de voedselvoorziening werd daar toen doorgevoerd, waartoe
vele maatregelen genomen moesten worden. Voor het malen van broodgraan werden
vele molenaars uitgeschakeld en de fabricage van veevoeder werd gecentraliseerd.
Al direct na de bevrijding werd het bij Besluit van 7 mei 1945 (Staatsblad F 67)
verboden een als monument aangemerkt gebouw te slopen of te veranderen
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zonder voorafgaande vergunning van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
Probleem met betrekking tot de molens was ook toen weer dat deze lang niet allemaal
als monument te boek stonden. Op de Voorlopige Lijst van Monumenten van
Geschiedenis en Kunst wordt maar een beperkt aantal molens aangetroffen. Toen
nog bestaande indrukwekkende molencomplexen, zoals van de polder de Schermer
(deels) en het thans wereldberoemde Kinderdijkcomplex, zal men er tevergeefs
zoeken. De molen werd in die tijd nog niet zo als monument gezien. Daarbij kwam
nog dat het ‘Molenbesluit’ van 1942 bij de bevrijding buiten werking werd gesteld.
In 1944 was men in ‘Londen’ namelijk de mening toegedaan dat het ‘Molenbesluit’
een verzinsel was van nationaalsocialistische ‘volkse’ elementen. Zodoende werd
dit besluit middels het ‘Besluit Bezettingsmaatregelen’ van 17 september 1944 (E
93) buiten werking gesteld.
Het na de oorlog min of meer ‘vogelvrij’ zijn van vele molens kwam ook aan de
orde op de zgn. ‘noodklokvergadering’ van de vereniging De Hollandsche Molen
op 27 april 1946. De voorzitter wilde ‘deze vergadering een noodklokvergadering
noemen, omdat het lijkt alsof de molens, die in de oorlogsjaren zulke onschatbare
diensten aan den lande hebben bewezen, thans geen goed meer kunnen doen en
“vredesslachtoffers” zijn geworden. Immers, electriciteit en andere brandstoffen
worden den molenaars thans weer tegen billijke tarieven aangeboden, ondanks het
feit, dat van overheidswege telkens wordt aangedrongen op spaarzaamheid. Graan
wordt thans bij voorkeur in groote maalderijen gemalen, waardoor een groot aantal
klein-bedrijven en daarmede een zelfstandig deel van het Nederlandsche Volk ten
gronde gericht dreigt te worden’.24.
Andere geluiden die opklonken waren: ‘Thans echter bevelen sommige publieke
diensten in zekeren zin afbraak van molens aan, door motoren, die dienst deden tot
drooglegging van geïnundeerde gebieden, tegen gereduceerde prijs aan te bieden.
De molenverordening, die zooveel molens voor afbraak heeft behoed, werd
ingetrokken, hoewel wij deze verordening niet kunnen missen, al is het slechts om
tijd te hebben ieder geval afzonderlijk te onderzoeken, waarbij dikwijls de molen
het pleit won en hersteld en verbeterd kon worden. Het afbreken van molens wordt
in de hand gewerkt door de hooge prijzen, die bij verkoop van molens aan de eigenaars
worden geboden. Daarom dienen er zoo spoedig mogelijk nieuwe bepalingen tegen
afbraak te worden uitgevaardigd.
Het Departement van O.K.en W. stelt belangrijke subsidies beschikbaar, doch wat
betekent dit als andere Departementen een tegenovergesteld standpunt
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14 Heteren. De korenmolen in 1948. Zwaar beschadigd in de gevechten bij Arnhem. In 1946 werd
een initiatief tot herstel van deze landschappelijk fraai gelegen molen genomen en in procedure
gebracht. Aanvankelijke was de conclusie echter, dat de molen als verloren moest worden beschouwd.
Nieuwe herstelplannen werden in 1954 gehonoreerd met een subsidietoezegging van 65% van de
kosten. In 1956 zag de eigenaar toch maar van herstel af waarna een sloopvergunning is verleend.
Foto A. Sipman, archief RDMZ.

innemen omtrent het molenvraagstuk? Toen er in den oorlog van alle kanten werd
aangedrongen op bezuiniging van energie is gebleken, dat al het voor Nederland
bestemde voedsel door windmolens gemalen zou kunnen worden. Toch werd geen
medewerking ondervonden om voor de molenaars de noodige toewijzingen te
verkrijgen. De windmolens werden uitgeschakeld en bleven uitgeschakeld’.25.
Betoogd werd onder andere dat, zoals in de oorlog was gebleken, het molenbehoud
een nationaal belang was en dat de overheid daartoe de financiële middelen zou
moeten verschaffen. De rijksoverheid was op de vergadering aanwezig met
vertegenwoordigers van het ministerie van O.K.& W., het ministerie van Oorlog, de
inspectie van de Genie, het ministerie van
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15 Harderwijk, net na de bevrijding. Een Canadese tank voor de gepavoiseerde korenmolen De Hoop.
Te zien aan de zeilen op de wieken in vol bedrijf maar voor de foto even stilgezet. De molen is hier
nog voorzien van stroomlijnwieken systeem-Dekker. Hij is in 1969 door brand verwoest.
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Openbare Werken en Wederopbouw, het ministerie van Verkeer en Energie en het
ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. Het departement van
O.K.&amp; W. stond wel achter het molenbehoud, verschafte zelfs een zeer
belangrijke subsidie, maar het probleem was volgens de voorzitter dat andere
departementen hier vaak dwars tegenin gingen. Het departement van Oorlog gaf
duidelijk te kennen dat vanuit defensie-oogpunt het noodzakelijk was de windmolens
te behouden en stelde om die reden een Molenwet op prijs. Er werden twee motieven
gezien die voor zo'n wet pleitten, namelijk het scheppen van de gelegenheid tot een
zorgvuldige afweging en het defensiebelang.
Niet lang daarna moet al begonnen zijn aan het maken van zo een Molenwet. Bij
brief van 17 januari 1947 deelde het ministerie van O.K.& W. de Voorlopige
Monumentenraad mede: ‘Het ligt in mijn voornemen de totstandkoming te bevorderen
van een wettelijke regeling betreffende het slopen of veranderen van molens. Omtrent
een daartoe strekkend ontwerp van wet met ontwerp Memorie van toelichting pleeg
ik overleg met mijn ambtgenoten van Openbare Werken en Wederopbouw, van
Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening, van Oorlog en van Economische
Zaken’ (afb. 16).26.
De tekst van de memorie van toelichting bij het wetsontwerp laat zien van hoe
groot belang het molenbehoud werd geacht. Om nu te voorkomen dat intussen molens
zo maar konden worden afgebroken werd door de minister van O.K.& W. op 21 mei
1946 nog een speciale beschikking uitgevaardigd. Deze, nr 14850, I afd OKN, merkte
de niet beschermde molens tijdelijk aan als monument, in de zin van artikel 7 van
het Besluit van 7 mei 1945, zodat sloop of verandering niet mocht plaatshebben
zonder voorafgaande toestemming van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg.
Dit zou gelden tot 1 juni 1947; deze voorlopige regeling werd echter na die datum
gecontinueerd. De molenwet kwam echter niet van de grond en werd niet meer nodig
geacht toen de Tijdelijke Wet Monumentenzorg in 1950 in werking trad.

De molens als reserve na 1945
In De Molenaar, het vakblad voor de maalderij, graan- en veevoederhandel, van 13
december 1950 werden gegevens gepubliceerd uit een rapport dat tijdens de oorlog
al was opgesteld. Daarin was berekend dat op basis van de beschikbare windenergie
een windkorenmolen met een traditioneel (oud-hollands) wiekenkruis per jaar zo'n
1263 ton (1 ton = 1000 kg) tarwemeel zou moeten kunnen produceren. Daarbij zou
dan wel alle wind moeten worden afgemalen, wat betekent dag en nacht werken. In
het molenbedrijf was dat vanouds niet bijzonder, want toen men nog geheel van de
wind afhankelijk was kwam ‘nachtmalen’ regelmatig voor. Men werkte immers als
er wind was en zolang het nodig was.
Rekening houdend toch met enig verlies vanwege rust en onderhoud kon de
jaarproduktie gesteld worden op 1000 ton. Eén molen zou zo, aannemende een
meelverbruik van 80 kg per hoofd van de bevolking per jaar, toch meel leveren voor
brood ten behoeve van 12500 mensen. Voor veevoer waarvan de fabricage
eenvoudiger was, kon men deze hoeveelheid wel verhogen met 50% tot 1500 ton.
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Uiteraard had deze berekening een enigszins theoretisch karakter waarin faktoren
als vakbekwaamheid, conditie en ligging van de molen niet verdisconteerd waren.
Daarnaast had de ervaring geleerd dat een molen met een verbeterd wiekenkruis
(dus met een stroomlijnsysteem) tot beduidend meer in staat was gebleken.
De internationale spanningen die niet lang na de oorlog zich weer manifesteerden
brachten de molen als reserve weer onder de aandacht.
Zo verschenen in De Molenaar in 1950/51 weer artikelen over de molens in relatie
tot het toen al weer dreigende oorlogsgevaar. Gewezen werd op de oorlogswinter
van 1944/45 en de nadien sterk gecentraliseerde meelproduktie met al zijn
kwetsbaarheid.
Gepleit werd dan ook om aan een wind- of watermolen per jaar een naar verhouding
bescheiden subsidie van f 1000-1500 te geven ten einde het molenbestand in orde te
houden. ‘Is het ons volk geen f 500.000, - waard om de zekerheid te hebben onder
de allerongunstigste omstandigheden nog graan tot meel te kunnen laten malen?’27.
Een vraag die overigens tot op heden nooit is beantwoord, maar niettemin ten
principale nog steeds aktueel is.
Anders was dat bij de poldermolens. Vlak voor het uitbreken van de oorlog was
al een wet uitgevaardigd op grond waarvan noodvoorzieningen op het gebied van
de waterstaat konden worden getroffen. Deze wet gold echter alleen voor de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. De ervaringen gedurende de oorlog hadden
de kwetsbaarheid van de waterbeheersing in ons polderland duidelijk aangetoond.
Dit leidde uiteindelijk tot de Wet Bescherming Waterstaatswerken in Oorlogstijd
(de Wet-BWO), van 23 juni 1952. De uitvoering daarvan werd in handen gelegd van
de provinciale besturen, onder goedkeuring weliswaar van de minister van Verkeer
en Waterstaat.
In het kader van deze wet zijn nadien onder andere enkele tientallen poldermolens
aangewezen als zgn.
‘BWO-molen’ en restauraties vanuit deze invalshoek gefinancierd. De
veranderde(?) politieke situatie in ons werelddeel heeft er echter inmiddels toe geleid
dat de BWO-wet eind 1990 is opgeheven. Of ons
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Bepalingen betreffende het sloopen of veranderen van molens (Molenwet).
ONTWERP VAN WET.
No. 2.

WIJ WILHELMINA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN,
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ.

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is
maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat zonder dringende
noodzaak molens worden gesloopt of veranderd, waarvan het behoud van
algemeen belang is uit een cultureel oogpunt of uit een oogpunt van
landsverdediging of van energievoorziening;
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1.
Deze wet verstaat onder:
a. ‘Onzen Minister’ Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen;
b. ‘molens’ alle wind- of watermolens met uitzondering van die, welke
geheel of grootendeels van metaal zijn vervaardigd;
c. ‘poldermolens’ molens ingericht of bestemd voor het uitmalen of inlaten
van water;
d. ‘industriemolens’ molens met uitzondering van poldermolens.
Artikel 2.
Het is verboden zonder vergunning van Onzen Minister een molen geheel
of gedeeltelijk te sloopen anders dan voor het uitvoeren van herstellingen,
hem voor het gebruik als molen ongeschikt te maken of hem in te richten
voor andere doeleinden dan waartoe hij normaal is bestemd.
Artikel 3.
1. De aanvrage om vergunning wordt bij aangeteekenden brief ingediend
bij Gedeputeerde Staten van de provincie, waarin de molen is gelegen.
Gedeputeerde Staten zenden de ingediende stukken, vergezeld van hun
advies, binnen zes weken na den dag van indiening aan Onzen Minister.
Zij zenden tevens afschriften van de ingediende stukken en van hun advies
aan Onze in het tweede, onderscheidenlijk derde, lid genoemde Ministers.
2. Betreft de aanvrage om vergunning een industriemolen, dan neemt Onze
Minister de beslissing niet dan in overeenstemming met Onze Ministers
van Oorlog, van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening en van.
Economische Zaken.
3. Betreft de aanvrage een poldermolen, dan neemt Onze Minister de
beslissing niet dan in overeenstemming met Onze Ministers van Oorlog,
van Openbare Werken en Wederopbouw, van Landbouw, Visscherij en
Voedselvoorziening en van Economische Zaken.
4. De gevraagde vergunning wordt geacht onvoorwaardelijk te zijn
verleend, indien Onze Minister niet binnen vier maanden na den dag van
indiening van de aanvrage bij Gedeputeerde Staten aan den aanvrager
heeft medegedeeld, dat de vergunning wordt geweigerd of dat zij onder
bepaalde voorwaarden wordt verleend.
Artikel 4.
Bij overtreding van het verbod van artikel 2 kan Onze Minister op kosten
des overtreders doen wegnemen, beletten, verrichten of in vorigen toestand
herstellen, hetgeen in strijd met het verbod is of wordt gemaakt, of gesteld,
ondernomen, nagelaten, beschadigd of weggenomen. De opdracht daartoe
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kan worden verstrekt aan burgemeester en wethouders der gemeente,
waarin de zaak is gelegen; de artikelen 152 tot en met 156 der Gemeentewet
zijn daarbij van toepassing.
2

Artikel 5.
1. Hij, die handelt in strijd met het verbod van artikel 2 wordt gestraft met
hechtenis van ten hoogste een jaar of met geldboete van ten hoogste
duizend gulden.
2. De rechter kan in zijn uitspraak tevens bepalen:
dat de zaak, ten aanzien waarvan het strafbare feit is gepleegd, of de
voorwerpen, door middel van het strafbare feit verkregen, worden verbeurd
verklaard, ook indien de zaak of de voorwerpen den veroordeelde niet
toebehooren; de zaak of de voorwerpen komen dan ter beschikking van
Onzen Minister.
3. Het bij het eerste lid strafbaar gestelde feit is een overtreding.
Artikel 6.
Indien het strafbare feit wordt begaan door of vanwege een rechtspersoon,
wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen hem, die

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

tot het feit opdracht gaf of die de feitelijke leiding had bij het verboden
handelen of nalaten.
Artikel 7.
1. Met het opsporen van de bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn
behalve de ambtenaren, bedoeld in artikel 141 van het Wetboek van
strafvordering, belast de ambtenaren van Rijksen gemeentepolitie, alsmede
zij, die daartoe door Onzen Minister zijn aangewezen.
2. De in het eerste lid bedoelde personen hebben te allen tijde vrijen
toegang tot alle plaatsen voor zoover zij betreding daarvan voor een goede
vervulling van hun taak redelijkerwijze noodig oordeelen. Zoo noodig
verschaffen zij zich den toegang met behulp van den sterken arm.
3. In woningen treden zij tegen den wil van den bewoner niet binnen dan
vergezeld van een commissaris van politie of den burgemeester der
gemeente, waarin de woning is gelegen, dan wel voorzien van een
algemeenen of bijzonderen schriftelijken last van den procureur-generaal
bij het gerechtshof of van den officier van justitie, of van een bijzonderen
schriftelijken last van den commissaris van politie of in gemeenten, waar
geen commissaris is, van den burgemeester.
4. Van dit binnentreden wordt binnen tweemaal vier en twintig uren
proces-verbaal opgemaakt. Daarin wordt mede van het tijdstip van het
binnentreden en van het daarmede beoogde doel melding gemaakt. De
vorenbedoelde ambtenaren en personen zijn bevoegd zich van bepaalde
door hen aan te wijzen personen te doen vergezellen. In dat geval wordt
hiervan in het procesverbaal melding gemaakt.
Artikel 8.
Deze wet wordt aangehaald als ‘Molenwet’.
Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat
alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren,
wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
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De Minister van Openbare Werken en Wederopbouw,
De Minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening,
De Minister van Oorlog,
De Minister van Economische Zaken.
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Bepalingen betreffende het sloopen of veranderen van molens (Molenwet).
MEMORIE VAN TOELICHTING.
No. 3.

16 Ontwerp uit 1946 (?) voor een Molenwet, die nooit in werking is getreden.
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Van oudsher geven de molens een zeer bijzondere bekoring aan het
Nederlandsche landschap. Helaas is hun aantal in de laatste honderd jaar
in zeer aanzienlijke mate verminderd. Ook de oorlog heeft onder de molens
vele slachtoffers geëischt. Blijkens een overzicht, opgenomen in de
‘Mededeelingen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en
Wetenschappen’ van 1946, no. II, zijn van de 1467 in Nederland aanwezige
intact zijnde windmolens niet minder dan 161 molens zwaar beschadigd
of vernield en 49 molens licht beschadigd. Intusschen vormt, wat ons nog
aan molens rest, een zoo belangrijk element van ons landschapsschoon,
dat er alle aanleiding bestaat te bevorderen, dat dit zooveel mogelijk in
stand blijft. In vele gevallen zal dit niet mogelijk zijn. Zoo kunnen
economische overwegingen er toe leiden, dat aan een motorische
maalinrichting de voorkeur moet worden gegeven of kan het in het belang
van den landbouw of van de waterhuishouding wenschelijk zijn, dat een
polderbemaling mogelijk is die niet van de windkracht afhankelijk is. In
andere gevallen zal echter het behoud van een molen behalve uit cultureele
overwegingen van belang kunnen zijn uit een oogpunt van landsverdediging
of energievoorziening. Bij elke beoordeeling, bij elke afweging van
belangen zal men goed doen te bedenken, dat motorische maalwerktuigen
voor hun drijfkracht afhankelijk zijn van materialen, die ons land niet of
niet in voldoende mate oplevert, terwijl de windmolens hun drijfkracht,
den wind, steeds gratis ter beschikking hebben. De bezettingstijd heeft
overduidelijk aangetoond van hoe groot belang het was, dat ons nog een
groot aantal wind- en watermolens ter beschikking stond. Aan hen is het
te danken, dat vele polders konden worden doorgehouden, terwijl de
industriemolens, vooral op het platteland, van groot belang zijn geweest
voor de voedselvoorziening.
Een groot gevaar voor de molens wordt gevormd door de omstandigheid,
dat in verband met de heerschende materiaalschaarschte en de hooge
prijzen, welke ten gevolge daarvan voor de afkomende materialen kunnen
worden gemaakt, men spoedig geneigd zal zijn een molen voor afbraak
te verkoopen, ook wanneer daartoe overigens geen aanleiding zou bestaan.
Ten einde een niet door de omstandigheden gerechtvaardigde slooping
van molens te kunnen verhinderen, wordt het hierbijgaande ontwerp van
wet aangeboden, waarbij wordt opgemerkt, dat voor een definitief verbod
tot slooping steeds overeenstemming noodig zal zijn tusschen alle daarbij
betrokken Ministers, bij gebreke waarvan de vergunning na vier maanden
geacht wordt onvoorwaardelijk te zijn verleend.
De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen,
De Minister van Openbare Werken en Wederopbouw,
De Minister van Landbouw, Visscherij en Voedselvoorziening,
De Minister van Oorlog,
De Minister van Economische Zaken,
land nu ook van rampspoed bevrijd zal blijven zal de tijd moeten leren.

Slotbeschouwing: het molenbestand nog steeds een belangrijke reserve
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Molens zijn beschermde monumenten, wat inhoudt dat de gemeenschap voor hun
voorbestaan gekozen heeft. Maar wijlen mej.dr. M.A.M. Klompé, minister van CRM,
stelde eens geheel terecht: ‘De molens vormen misschien wel de meest kwetsbare
categorie van ons monumentenbezit’28.. De instandhouding van molens is een
voortreffelijke zaak, maar kost dus geld. Deze kosten zijn echter naar verhouding
niet eens zo hoog, terwijl de molens in feite zichzelf wel ‘terugverdienen’ door de
nationale inkomsten uit toerisme etc.. Ook dient men te bedenken, dat men met
molenrestauraties niet alleen ‘iets moois’ in stand houdt, maar ook iets heel
belangrijks, namelijk een reservevoorziening. Want molens kunnen behalve als
bijzondere monumenten dus ook gezien worden als reservemaalwerktuigen in tijd
van nood. Bij de poldermolens uitte dit zich tot voor kort in de toekenning van de
status ‘BWO-molen’. Korenmolens zouden echter met misschien nog wel meer recht
een soortgelijke status verdienen. Vanouds was er in ons land een zeer
gedecentraliseerde vorm van meelproduktie. Iedere stad of dorp had afhankelijk van
diverse faktoren wel een of meer korenmolens, aangedreven door de in principe
oneindige energie van water en wind, een ‘schone’ energie die ook door geen mens
te beïnvloeden was. Eeuwenlang funktioneerde dit systeem naar behoren, met kleine
ongemakken als perioden van weinig wind of van droge of bevroren beken. In de
eerste helft van deze eeuw kwam er een omslag en werden veel molens vervangen
door kleine locale mechanische maalderijen.
Maar wat bleef was een in principe sterk gedecentraliseerde vorm van vaak ook
nog kleinschalige vermalingscapaciteit. De grote concentratie in de sector graanmalerij
heeft er na de oorlog echter toe geleid dat de meelvoorziening momenteel verzorgd
wordt door nog maar een klein aantal grote bedrijven. Toen al werd er overigens
gewaarschuwd tegen het gevaar van een sterk geconcentreerde meelproduktie.
Uitvallen van de electriciteitsvoorziening of verwoesting van enkele grote
maalderijen zal in tijd van nood of oorlog in kort tijd grote moeilijkheden in de
voedselvoorziening geven. De zeer kwetsbare machinale maalderijcapaciteit lijkt de
achilleshiel van de voedselvoorziening. De meeste vroegere kleine plaatselijke of
regionale maalderijen zijn immers door de naoorloge ontwikkeling verdwenen! De
enige alternatieve maalcapaciteit bestaat uit de nog resterende klassieke korenmolens
en de moderne
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veevoederbedrijven, welke laatste echter ook weer afhankelijk zijn van ongestoorde
energievoorziening. Het molenbestand is zodoende nagenoeg het enige alternatief
waarop in laatste instantie kan worden teruggevallen. Molenbehoud is daarom dus
ook het veiligstellen van een vitale reservevoorziening ten dienste van de gehele
samenleving.
In relatie daarmee is molenbehoud echter ook meer dan alleen bescherming van
het object. Zowel windmolens als watermolens zijn vanouds immers sterk verbonden
met hun omgeving, zij hebben een zogenaamde ‘molenbiotoop’. Windmolens hebben
een open omgeving nodig voor een ongestoorde windvang29.; windpoldermolens en
watermolens moeten hun plaats kunnen behouden in een vaak eeuwenoude
waterstaatkundige infrastructuur. Behoud van een goede biotoop is dus niet alleen
van belang om de molen als monument optimaal te laten functioneren, maar ook
essentiëel om een molen zijn reservefunctie te kunnen laten behouden. Diverse molens
is door na-oorlogse ontwikkelingen deze mogelijkheid echter min of meer voorgoed
ontnomen. Veel kleine riviertjes en beken zijn sindsdien ingrijpend aangepast in het
kader van ruilverkavelingen etc. met onder andere als gevolg dat diverse watermolens
thans geheel droog staan. Zo zou de eerder genoemde en nog steeds bestaande
Hammermolen te Neer, die aan het einde van de oorlog zo'n vitale betekenis had,
thans geen dienst meer kunnen doen.
In het kader van een ruilverkaveling is de Neerbeek gekanaliseerd en verbreed,
waarbij hij zo is vergraven dat de molen droog kwam te liggen. Alleen ‘beekherstel’,
herwaardering van oude waarden die verloren gingen toen met ‘het milieu’ nog
geheel geen rekening werd gehouden, kan in zo'n situatie een keer ten goede brengen.
Wat is nu nog de betekenis van het windmolenbestand? Gesteld mag worden dat
deze in principe nog groot is. Globaal gesteld zijn er door windkracht gedreven nog
ca. 580 korenmolens en zo'n 400 poldermolens. Het korenmolenbestand moet op
basis van het eerdergenoemde rapport in principe in staat zijn om op windkracht per
jaar zo'n 600.000 ton tarwemeel te produceren. Er zijn echter ook nog molens waaraan
vanouds een mechanische maalinrichting was verbonden, zodat de beschikbare
capaciteit in feite nog wat groter is. Deze kleinschalige mechanische capaciteit is
naar verwachting onder noodomstandigheden op een of andere wijze (bijvoorbeeld
met een noodstroomaggregaat en een reservevoorraad olie) wel in bedrijf te brengen.
Daarnaast zijn er nog zo'n kleine honderd door waterkracht gedreven molens. Een
ruwe schatting leert dat hiermee per jaar ook nog eens enkele tienduizenden tonnen
meel te produceren zijn. In de oorlog werd vanuit molenaarskring gesteld dat het
toenmalige molenbestand in staat zou zijn geweest de bevolking van meel te voorzien.
De bevolking is echter nadien gegroeid en het aantal molens is afgenomen. Niettemin
is deze stille reserve nog beduidend, wanneer bovengenoemde cijfers vergeleken
worden met de hoeveelheid meel die thans jaarlijks voor consumptie wordt verbruikt.
Het is minstens de helft van de binnenslands jaarlijks geproduceerde hoeveelheid.
Ook het poldermolenbestand is in principe nog tot veel in staat. Alles tezamen
staat er nog een capaciteit die, mits geheel bedrijfsvaardig gemaakt, in staat moet
zijn om in noodgevallen een gebied van zo'n 120.000 ha boven water te houden, een
oppervlak dat in grootte ongeveer overeenkomt met het gebied tussen Haarlem,
Amsterdam, Utrecht en Den Haag.
Molens zijn dus méér dan cultuurmonumenten met een belangrijke landschappelijke
en toeristische waarde en om die reden extra zorg waard. In 1948 bestond de
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vereniging De Hollandsche Molen 25 jaar ter gelegenheid waarvan de toenmalige
minister van O.K.& W. in het blad van de Bond Heemschut over de molens de
volgende woorden sprak:
‘Schoonheid en karakter zijn fraaie zaken zegt de “realist”, maar zij mogen geen
geld kosten.
Doch in de donkere jaren der bezetting, hoe hebben zij toen getoond springlevend
te zijn: Hoeveel duizenden hectaren hebben zij niet droog gehouden toen de
“moderne” electriciteit en steenkool en olie ons in de steek lieten, aan hoeveel meel
hebben zij ons toen niet geholpen? Wie zegt dat niet te eniger tijd zij weer onze
toeverlaat zullen zijn? En zolang de wind vrij Nederlands grenzen overschrijdt,
hoeveel deviezen kunnen zij ons niet besparen? Wat brengen ons vreemde toeristen
niet, die “het land van de molens” komen bezoeken? Eertijds draaiden er hier nog
zeven of achtduizend, thans nauwelijks 1300. En uit historisch besef, èn ter wille
van de schoonheid van ons land èn ter zakelijke overwegingen dienen wij te vechten
voor het behoud van de schaarse windmolens welke ons gebleven zijn.’30.
De bewindsman wilde duidelijk naar de toekomst kijken: ‘Wie zegt dat niet te
eniger tijd zij weer onze toeverlaat zullen zijn?’ Feit is dat de samenleving
waarschijnlijk nog nooit zo kwetsbaar is geweest als nu. Juist door de toepassing van
computers, electronica en andere ‘high-tech’.
In 1984 verscheen het artikel Het onderschatte gevaar van de elektromagnetische
puls31.. De conclusie daaruit was dat in feite onze technologisch hoogontwikkelde
samenleving een ‘Goliath’ is die met slechts één ‘steentje’ geveld kan worden,
waarmee ook de waterbeheersing en de meelvoorziening in één klap geveld zouden
zijn. Alleen al om die reden lijkt het geen luxe om ons molenbestand nu eens niet
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alleen als cultuurbezit te bezien. Het herdenken van de periode 1940-1945 kan daartoe
een goede aanleiding zijn.

Noten
Algemene bronnen zijn de in de noten 3, 6 en 10 genoemde literatuur en
voorts de jaargangen 1940 en 1944 t/m 1946 van De Molenaar, weekblad
voor maalderij, graan- en veevoerhandel.
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Ineke Pey
Torenprijsvragen in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, in het
bijzonder voor de vieringtoren van de St. Willibrordusbasiliek te Hulst
Als geliefde sein- en uitkijkpost werden ze door vijand en vriend beschoten,
gebombardeerd of opgeblazen. Het aantal ‘slachtoffers’ onder de
Nederlandse kerktorens was dientengevolge groot. Niet minder dan 143
kerktorens werden getroffen (waarvan 54 volledig verwoest), hetgeen
neerkomt op bijna 15% van alle getroffen beschermde monumenten.1.
Hiermee had deze categorie de twijfelachtige eer op de derde plaats te
staan, na woonhuizen en religieuze gebouwen (kloosters, kerken, kapellen).
Ondanks de uitgesproken voorkeur van de Rijkscommissie voor de
Monumentenzorg, om bij herbouw een prijsvraag uit te schrijven, is slechts
in enkele gevallen hiertoe overgegaan. De nadruk ligt in deze bijdrage op
de in de literatuur onderbelichte torenprijsvraag van Hulst.

Verwoeste torens herbouwen?
Moeten economisch niet-onmisbare monumenten worden herbouwd, en vallen
kerktorens onder deze categorie? Kort na de oorlog was dit één van de vraagstukken
waarvoor Monumentenzorg en andere instanties zich zagen geplaatst. Sommige
gemutileerde monumenten van deze categorie zouden beter als romantische ruïnes
kunnen worden geconserveerd, aldus de voormalige, in 1939 afgetreden directeur
van Monumentenzorg dr. h.c. Jan Kalf. Waarbij hij verwees naar de ‘tot mijmeren
stemmende ruïne’ van de kerk van Bergen (NH). Dit geluid is niet nieuw. Hier is
sprake van de opvatting, die John Ruskin al bijna een eeuw tevoren had gepropageerd:
niet restaureren maar conserveren, en die ook in Nederland aanhangers kende. Van
de Nederlandse gesneuvelde monumenten kwamen volgens Kalf onder andere de
kastelen Doorwerth en Doornenburg, het schip van de St.-Eusebiuskerk te Arnhem,
de St. Laurenskerk in Rotterdam en de overblijfselen van het Nijmeegse
Dominicanenklooster in aanmerking. Ook in Engeland kende deze opvatting nog
steeds aanhangers, waaronder de directeur van de National Gallery Kenneth Clark.
Hij pleitte in de Times van 15 augustus 1944 voor het in hartje Londen in stand
houden van enkele ruïnes van kerken en kapellen. Geconsolideerd zouden zij kunnen
dienen als blijvende gedenktekenen van de oorlog en als rustige plaatsen voor
meditatie, temidden van het woelige stadsverkeer.2.
Als Rijksinspecteur Kunstbescherming de oorlogsschade inventariserend, was
Kalf van mening dat torens niet (werkelijk) economisch overbodig waren, daar zij
de multifunctionele klokken droegen. Daarbij hebben torens een symboolfunctie,
zijn ze de trots van stad of dorp of zelfs landelijk vermaard, en onmisbaar voor het
landschap. Hij pleitte sterk voor herbouw van kerktorens. Steden als Nijmegen,
Arnhem, Doetinchem, Doesburg, Venlo, Roermond of Venray, waren toch ondenkbaar
‘zonder dat uit de kroon van hun silhouet de machtige dominant van hun toren oprijst?’
Herstel of herbouw van beeldbepalende gebouwen, was ook de mening van de
Rijkscommissie voorde Monumentenzorg (II).3. ‘Sluis is ondenkbaar zonder zijn
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Raadhuis, (...) Rotterdam zonder de St. Laurens- en Arnhem zonder zijn
Eusebiuskerk.’ Het lid prof. dr. G. van der Leeuw sprak zelfs over torens ‘die voor
de signatuur van ons land, van onze steden en dorpen bepalend zijn.’ In gelijke
bewoordingen toonde ook B.T. Boeyinga, restauratiearchitect van de Arnhemse
St.-Eusebiuskerk, zich voorstander van herbouw. Hij vond het antwoord op de vraag
of de Arnhemse toren moest worden herbouwd ‘vanzelfsprekend eenvoudig’. Voor
architect
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Thunissen was het economisch nut van een toren - het ‘monument bij uitstek’ - niet
aan de orde.
Torens hadden slechts tot doel te herinneren en te wijzen op hogere waarden,
‘daarom moet bij de bouw zo min mogelijk aan nevendiensten, welke de toren zou
kunnen bewijzen, worden gedacht.4.
Ofschoon in Nederland relatief weinig gehoord, zijn er ook geluiden contra herbouw
van torenspitsen te beluisteren. En soms ook zonder dat het economisch nut werd
meegewogen. Enkele decennia voor de oorlog al pleitte mr. dr. A.B.G.M. van
Rijckevorsel binnen de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg (afd. B) vergeefs
voor het consolideren van de door brand ‘afgeknotte’ toren van IJsselstein. ‘Waarom
(...) afmaken, nu hij mooi is zooals hij er staat?’
Slechts in prof. dr. W. Vogelsang vond hij tot op zekere hoogte een medestander.5.
Naar aanleiding van de naoorlogse torenprijsvraag voor Weert (1950) wierp achitect
prof. G.H.M. Holt in Forum de vraag op, of het überhaupt wel zo nodig was dat
onvoltooide of beschadigde oude torens werden aangevuld. Immers, er bestonden
voorbeelden te over van prachtige torens, ‘waarvan de suggestieve bekoring voor
een niet gering deel te danken is aan de onvoltooidheid...’. Het bekendste voorbeeld
is wel de Parijse Notre Dame. Zijn argument tegen completering in Weert gold in
feite ook voor Hulst, namelijk dat de verloren gegane toren ‘nota bene er in het laatst
van de XIXe eeuw pas op was geplaatst...’.6.
Echter, in het eerste geval is sprake van een west-, in het tweede van een
vieringtoren, hetgeen een belangrijk verschil uitmaakt voor de totaalindruk. Overigens
zijn ook in Nederland voorbeelden aan te wijzen van prachtige kerktorens zonder
spits, waaronder in Dordrecht en Zaltbommel.

Verwoeste torens herbouwen, maar hoe?
De vraag: herbouw ja of nee? met betrekking tot torenspitsen, werd vrij algemeen
positief beantwoord. De volgende vraag is uiteraard die van de bouwstijl: herbouw,
maar hoe? ‘Onze onherstelbaar verwoeste torens moeten alle herbouwd, maar ik zie
geen reden waarom men zou trachten dit in hun oude gedaante te doen.’ De mening
van Jan Kalf is hiermee ondubbelzinnig duidelijk. In de tijd echter dat de vraag
actueel werd, hoe de tijdens de oorlog (en kort erna) gesneuvelde torenspitsen aan
te vullen, was Kalf vrijwel van het bestuurlijke toneel verdwenen.
Met het oog op de na-oorlogse torens en -spitsen is het van belang, om hier kort
stil te staan bij de vraag of de restauratie-ethiek die hij steeds zo vurig had
voorgestaan, verwoord in de Grondbeginselen uit 1917/18, daarmee tevens uit het
overheidsscenario was geschrapt.
Toen Jan Kalf in 1954 stierf, 80 jaar oud, had hij nog net een van de laatste
discussies over dit onderwerp meegemaakt. Een discussie die hij overigens zelf op
gang had gebracht en die door Denslagen haarscherp werd geanalyseerd. In 1946
publiceerde Kalf nog eens zijn ideeën in het hiervoor al geciteerde artikel ‘Behoud
en vernieuwing beide - Herstel en herbouw van door oorlogsgeweld getroffen
monumenten.’ Hij bleef in principe tegen eventuele aanvulling en herstel in oude
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vormen, in artikel 16 van de Grondbeginselen immers een leugen tegen de
geschiedenis genoemd.
‘Vooral twee dingen wil ik bepleiten: onvoorwaardelijke eerbied voor wat ons aan
echte oude bouwkunst, zelfs verminkt, bewaard is gebleven; maar ook vertrouwen
in het scheppend vermogen van den eigen tijd - het een zowel als het ander in naam
van het historisch besef, dat enerzijds behoud van de monumenten uit het verleden
verlangt, maar anderzijds voert tot de overtuiging, dat alles verandert.’, aldus Kalf.
Op zijn aanraden besloot de Nederlandse Oudheidkundige Bond in 1948 om de
Grondbeginselen te ‘evalueren’. Hiervoor werd een acht leden tellende werkgroep
in het leven geroepen, overwegend met jonge architecten. De werkgroep publiceerde
in 1953 een rapport, waarin de praktijk van na-oorlogse restauratiearchitecten duidelijk
naar voren komt. Het rapport moet voor Kalf c.s teleurstellend, maar niet zeer
verrassend zijn geweest. De in de Grondbeginselen verwoorde principes waren verre.
In het rapport was in feite zelfs sprake van een verdediging van de inmiddels al
gebruikelijke principeloosheid waarmee architecten monumenten aanpakten, niet
terugschrikkend om de meest perfecte illusies te creëeren.7.
Binnen de overheid hield de oude stelregel beter stand. Terugblikkend over het
voorbije jaar stelde de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg (II) in haar
jaarverslag van 1948: ‘De Commissie hield zich bij de beoordeling van de
restauratieplannen aan de grondregel, die eertijds werd vastgesteld: ‘behouden gaat
vóór vernieuwen’, vast. Soms werd van deze stelregel afgeweken, indien er voldoende
aanwijzingen waren, hoe de toestand in het vorige tijdperk is geweest. De levendigheid
van de discussie in de vergaderingen bewijst, dat de leden met grote belangstelling
de theoretische kant van het restauratiewerk bezien.’ Tevens kwam in het jaarverslag
aan de orde dat ook in 1948 herhaaldelijk werd gesproken over het toepassen van
eigentijdse vormen, wanneer nieuwe delen aan een monument moesten worden
toegevoegd. Met name in Hulst zou de Rijkscommissie zich hiervoor uitspreken.
Toen echter een nieuwe generatie architecten steeds vaker de oude beginselen
verwierp, zoals bij de zéér metamorfoserende en perfectionerende restauratie van
het stadhuis in Gouda, laaide de controverse tus-
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sen de oude, puristische restauratie-opvatting (zoals destijds dr. P.J.H. Cuypers c.s.
die voorstonden) en de moderne weer op. Als resultaat van deze discussies adviseerde
de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg aan de minister van Onderwijs, Kunsten
en Wetenschappen, ‘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’.8.

Het rendement van prijsvragen
Niet voor het eerst in de geschiedenis, was nu de vraag aan de orde naar de
(on-)wenselijkheid en het rendement van architectuurprijsvragen. De Raad van Advies
met als woordvoerder architect H. Th. Wijdeveld, sprak zich uit tegen dit uit de
negentiende eeuw stammende fenomeen, dat te wijten zou zijn aan ‘gemis aan durf’
bij de opdrachtgever. Wijdeveld publiceerde zijn kritische kanttekeningen naar
aanleiding van het mislukken van de prijsvraag voor bebouwing van het Rotterdamse
Hofplein en Blaak. Van de 80 inzendingen kwam er geen voor bekroning en uitvoering
in aanmerking. Als een van de belangrijkste oorzaken van het herhaaldelijk mislukken
van prijsvragen in deze tijd, werd gezien het ontbreken van contact tussen
opdrachtgever en architect; de wederzijdse ‘bevruchting’ door discussie over het
ontwerp bleef zo uit. Bovendien was de op deze wijze ontstane competitie tussen
ervaren, oudere architecten en niet of juist afgestudeerden, onwenselijk. Wijdeveld
betoonde zich voorstander van directe opdrachten aan ervaren architecten, terwijl
de jongere generatie zich kon meten in prijsvragen voor kleinere objecten, zoals
landelijke vrijstaande huizen of jeugdherbergen.9.
In het Bouwkundig Weekblad schreef architect en redactielid J.P. Mieras naar
aanleiding van de - overigens ook door hem geslaagd genoemde - Hulster prijsvraag,
een kritisch artikel over het verschijnsel architectuurprijsvragen en de ‘opbrengst’.
Hij zag voor- en nadelen. Vooral moeten opdrachtgevers niet de illusie hebben, aldus
Mieras, dat zij op deze wijze ‘nieuwe ideeën’ op het gebied van bouwkunst aan
Nederlandse architecten kunnen ontfutselen. Modern wellicht, maar dat is iets anders
dan nieuw. Bij een ontwerp voor een torenbekroning op een gotische kerk achtte hij
‘het nieuwe’ zelfs volledig uitgesloten. De redactie van het architectuurtijdschrift
Forum was het hier niet mee eens. Integendeel. Ze vond het een ‘verheugend
verschijnsel’ dat steeds meer prijsvragen werden uitgeschreven in gevallen waarbij
van de architect ‘bijzondere kwaliteiten’ werden gevergd. Ook in het Bouwkundig
Weekblad werden reacties op Mieras’ artikel gepubliceerd.10.
Plaatsten verschillende architecten en ook de Raad van Advies kanttekeningen bij
prijsvragen wat betreft wenselijkheid en resultaat (‘...de middelmaat wint omdat de
middelmaat oordeelt’11.), de overheid betoonde zich voorstander van
architectuurwedstrijden, zoals hiervoor al is gebleken. De in 1939 aangetreden
directeur van het Rijksbureau Monumentenzorg Van Nispen tot Sevenaer, moedigde
het uitschrijven van al dan niet besloten prijsvragen aan, en stelde soms zelf potentiële
deelnemers voor.
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Torenprijsvragen
In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn slechts vier prijsvragen
uitgeschreven om te komen tot herbouw van verwoeste torenspitsen. De oorzaak
voor dit geringe aantal moet vooral worden gezocht in de behoudende mentaliteit in
Nederland. Veelal werd zonder meer gekozen voor een replica of herbouw in
vertrouwde historiserende vormen. Koos men voor een prijsvraag, dan deed een
eerste probleem zich al voor bij de interpretatie van de in het programma van eisen
veelvuldig gebruikte term eigentijdse bouwkunst, ofwel ‘vormenspraak van dezen
tijd’. Een tweede probleem vormde de kwaliteit van de inzendingen, die op het gebied
van de torenbouw onbarmhartig de beperkte scheppingskracht van de eigentijdse
architecten aan het licht bracht. Restauratiearchitect Boeyinga voorzag daarom ook
bij een prijsvraag voor de toren van de Eusebiuskerk in Arnhem problemen met een
nieuw ontwerp, daar volgens hem de moderne bouwkunst geen eigen stijl bezat,
zeker niet voor een toren.
Terecht merkte hij op dat het bouwen van een toren in die tijd ook niet zo eenvoudig
was.
Een aantal architecten stak de hand in eigen boezem: ‘Wij mogen zelfs de vraag
stellen, of wij architecten daartoe in staat zijn. Of wij werkelijk een toren kunnen
bouwen.’ Immers, om de zinvolle betekenis van een toren tot uitdrukking te brengen,
was meer nodig dan materiaal op elkaar stapelen, aan elkaar lassen of gieten en
stampen. Zelfs ‘een der grootsten’, Dudok, kwam met de toren bij zijn
wereldberoemde raadhuis in Hilversum niet verder dan tot een ‘nietszeggende
steenmassa, die verveelde.’ De toren van de Nederlands Hervormde kerk in IJsselstein,
waar in 1923 weliswaar een geslaagde eigentijdse spits was gerealiseerd, mocht
volgens verschillende critici niet als bewijs van het tegendeel dienen, daar dit te
danken was aan het talent van één architect (Michiel de Klerk), en niet aan het hoge
peil van de moderne bouwkunst.12.
De vier torenprijsvragen in het decennium na de
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1 Skyline van Zutphen met de toren van de Walburgiskerk (links), de Drogenapstoren (midden) en
de Wijnhuistoren (rechts). De pentekening is het (niet bekroonde) prijsvraagontwerp van de
kerktorenspits, dat door Jan Brouwer onder het motto ‘Finitum’ werd ingestuurd. Het ontwerp vertoont
grote overeenkomst met Brouwers inzending ‘Hij zal U dekken met zijn vlerken’ voor de torenprijsvraag
van Hulst in 1953 (repro Archief J. Brouwer Aerdenhout).

bevrijding betreffen de Grote of St.-Eusebiuskerk te Arnhem, de
St.-Willibrordusbasiliek van Hulst, de Grote of St.-Walburgiskerk in Zutphen en de
St.-Martinus in Weert. Hierna wordt (chronologisch op jaar van vernieling) kort
ingegaan op wat er in Weert (1940, prijsvraag 1950), Arnhem (1945, prijsvraag 1954)
en Zutphen (1948, prijsvraag 1948) heeft gespeeld (afb. 1, 2).13. Hulst (1944,
prijsvragen 1950 en 1953) zal vervolgens uitgebreid ter sprake komen.

2 Perspectieftekening van het prijsvraagontwerp dat Jan Brouwer onder het motto ‘Finitum’ inzond
voor de bekroning van toren van de Walburgiskerk in Zutphen (repro Archief J. Brouwer Aerdenhout).

Er is sprake van zowel besloten als openbare prijsvragen. Bij een besloten prijsvraag
- ook wel meervoudige opdracht genoemd - worden een beperkt aantal architecten
uitgenodigd om een ontwerp te maken. Een openbare prijsvraag daarentegen, geeft
(vrijwel) elke geïnteresseerde architect de gelegenheid om het programma van eisen
aan te vragen en mee te dingen. Overigens hadden niet alle vier genoemde torens
door dezelfde calamiteit hun oude spits verloren. Naast oorlogsschade was er ook
sprake van teloorgang door noodweer (Weert) en brand (Zutphen), in en kort na de
oorlog. Ondanks de verschillende schadeoorzaken zijn de laatste twee contemporaine
prijsvragen ter vergelijking bij het onderzoek betrokken.

Weert
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In Weert deed op 14 november 1940 een hevige storm de (door Johannes Kaijser
van 1884/89 gebouwde) torenspits van de St.-Martinuskerk sneuvelen. Het R.K.
kerkbestuur als eigenaar van de toren, koos niet voor herbouw van de verloren gegane
spits. Wel duurde het nog tot 1950 alvorens het kerkbestuur aan de Algemeene
Katholieke Kunstenaars Vereeniging (AKKV) de opdracht gaf om een prijsvraag uit
te schrijven. Bij de zeven leden tellende jury die de de AKKV benoemde waren alle
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3 Prijsvraagontwerp (1950) voor de toren van de St.-Martinuskerk te Weert, dat onder motto ‘Capi
Sancti Martini’ werd ingestuurd door architect Theo G. Verlaan. Het ontwerp kreeg de eerste prijs
(foto Juryrapport, Forum 1952).

disciplines ruim vertegenwoordigd.14. Ofschoon Weert ‘een modern ontwerp’ en een
‘monumentale eigentijdse toren’ voor ogen stond, is het evident dat met de keuze
van een jury waarbij de (opvatting van) de Delftse School zo sterk vertegenwoordigd
was, de keuze niet echt modern zou zijn. Modern materiaal als gewapend beton werd
- om de ‘lelijke’ kleur en structuur en om de relatief geringe ervaring ermee - met
name door architect en jurylid Thunissen minder gewenst gevonden.15. De toren moest
vooral hoog zijn. Hij werd door de jury gezien als een prestige object, symbool van
de snel groeiende Weertse gemeente.
Het winnende ontwerp van Th.G. Verlaan (motto ‘Capi Sancti Martini’) (afb. 3)
is onmiskenbaar geïnspireerd op de Domtoren in Utrecht en gedacht in traditionele
baksteen. Had de winnaar aansluiting gezocht bij traditionele vormen, de ontwerpen
met de tweede (motto ‘Mantel) en derde prijs (motto ‘Dux’) waren nog traditioneler
van vorm. Het laatste was van architect Th. Nix en had zelfs een barokke peervormige
spits. Ontwerp ‘Mantel’ zou weliswaar in gewapend beton uitgevoerd moeten worden,
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maar de jury waardeerde het zeer dat dit er op de tekening - door de aangebrachte
ribbelingen - eerder als een loodbekleding dan als beton uit zag. Zowel het kerkbestuur
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4 De toren van de St.-Martinuskerk in Weert, met de vanaf 1958 gebouwde spits naar ontwerp van
Th. Verlaan (foto G.J. Dukker, RDMZ 1970).

als Monumentenzorg konden zich in 1952 verenigen met de keuze van de jury. Dat
het nog tot 1958 duurde voor met de bouw werd begonnen, was een kwestie van
subsidieperikelen (afb. 4).

Arnhem
Ondermijnd door aanhoudende beschietingen en het uitbranden van kerk en toren in
het jaar ervoor, stortte in 1945 de toren met barokke spits van de Grote of
St.-Eusebiuskerk in.16. Het vijftiende-eeuwse onderstuk van de toren werd
gerestaureerd door architect B.T. Boeyinga. Vooruitlopend op de restauratie van de
kerk, schreef hij in 1947 een artikel over de gewenste aanpak. Hij betoonde zich
voorstander van herbouw van de toren, echter niet in de oude vorm, daar deze niet
direct tot de besten had behoord die de zeventiende eeuw had voortgebracht. Al in
1946 werd door Monumentenzorg een prijsvraag geadviseerd. Argumenten vóór en
tégen zowel een besloten als een openbare prijsvraag, werden in Arnhem verwoord
in de ‘Nota over herbouw van de Grote Toren, ten behoeve van de leden van de
commissie voor gemeentewerken en voor het stadsplan’. Herbouw van de oude vorm
werd de minst kostbare
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5 Prijsvraag-maquettes uit 1954 voor de toren van de Grote of St.-Eusebiuskerk te Arnhem. V.l.n.r.
de ontwerpen van de architecten Th. Verlaan (op de onderbouw geplaatst), J.J.M. Vegter, J. Schipper
en B.T. Boeyinga (foto P. van Galen, RDMZ 1994).
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en tijdrovende oplossing genoemd. En dat was bovendien de toren die ‘veel
Arnhemmers’ het liefst zouden zien, aldus het rapport. Met een openbare prijsvraag
echter, werd wellicht een toren verkregen die de oude kon evenaren of zelfs
overtreffen (sic).
De gemeente Arnhem kwam met de Rijkscommissie tot een compromis: de tweede
(gotische) torengeleding zou worden gereconstrueerd en voor de bekroning kon een
besloten prijsvraag (1954) worden uitgeschreven. Voorwaarde was dat de nieuwe
spits ongeveer even hoog werd als de oude, maar hij mocht een nieuwe vorm hebben.
Uitgenodigd werden

6 Niet-uitgevoerd prijsvraagontwerp (1954) voor de toren van de Grote of Eusebiuskerk te Arnhem,
dat onder motto ‘Lucas 14:28-31’ werd ingezonden door prof. ir. J.F. Berghoef (foto Juryrapport,
Bouwkundig Weekblad 1955).
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7 Toren van de Grote of Eusebiuskerk te Arnhem, met de uit 1958 daterende spits naar ontwerp van
Th. Verlaan (foto A. v.d. Wal, RDMZ 1970).

de architecten J.F. Berghoef, B.T. Boeyinga, J. Schipper, J.J.M. Vegter en Th.G.
Verlaan (afb. 5). Specifieke wensen over de vorm zoals in Weert (en Hulst, zie hierna)
had de jury niet.17.
De ingezonden ontwerpen waren geen echte stijlimitaties, maar vertoonden op
twee na wel een vormentaal die zeer dicht aanleunde tegen de laatgotische stijl van
de kerk. Het sterk vertikaal ogende, winnende ontwerp, met als motto een regel uit
het Wilhelmus ‘Dat ick doch vroom mach blijven’ was van de jonge architect Th.G.
Verlaan, die ook in Weert de eerste prijs won. Geïnspireerd op de stijl van de kerk,
had Verlaan zijn spits ontworpen in beton, bekleed met tufsteen. Hoog oprijzend,
daar zij zich moest handhaven tussen de toenemende hoogbouw (fabrieksschoorstenen,
silo's) in Arnhem. De jury was in haar rapport vol lof over ontwerp en aansluiting
bij de (replica van de) gotische onderbouw. Het naar mijn mening bijzonder boeiende
ontwerp van Berghoef werd door de jury weliswaar ‘markant’ genoemd, maar toch
te zeer op zichzelf staand, niet aangepast aan de onderbouw (afb. 6). Met andere
woorden, te modern.18. Opmerkelijk is mijns inziens dat - ondanks
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het verschil in grondplan - er meer dan oppervlakkige gelijkenis bestaat tussen
Berghoefs toren en het ontwerp, waarmee zijn vroegere medewerker Brouwer een
jaar tevoren in Hulst de torenprijsvraag won. Tevredenheid en instemming met de
keuze bij de gemeente, de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg en het ministerie
van O.K. en W. Tussen 1955 en 1964 werd in Arnhem Verlaans winnende ontwerp
uitgevoerd (afb. 7). Mieras' scepsis bleek niet ongegrond. In Arnhem en Weert werd
weliswaar over ‘modern’ en ‘eigentijds’ gesproken, maar in feite was er geen sprake
van nieuwe ideeën of een nieuwe vormentaal.

Zutphen
De zeventiende-eeuwse torenspits van de Nederlandse Hervormde kerk te Zutphen
ging kort na de oorlog (1948) in vlammen op. Met het oog op het belang van de toren
voor stad en streek, werd nog hetzelfde jaar een prijsvraag uitgeschreven.19. De
kerkvoogdij en de jury (waarin Zutphens burgemeester De Jonge) waren unaniem
vóór een moderne bekroning, zodat dit in het programma van eisen werd opgenomen.
Deelnemende architecten werden bovendien aangemoedigd om nieuwe
constructiewijzen en moderne materialen te gebruiken. De 49 inzendingen vertoonden
een breed scala aan stijlen,20. zoals te verwachten was.
De jury was zeer verguld met het winnende ontwerp, onder het motto ‘Isla’
ingestuurd door architect A. Doorewaard. Dat de vorm niet nieuw was en
herinneringen wekte ‘aan geijkte silhouetten’ zag de jury ook wel, maar ze noemde
het ontwerp toch ‘overtuigend’. Het bestond uit een drie geledingen tellende open
betonnen constructie op vierhoekig grondplan, naar boven toe verjongend en gesierd
met kroontje en windvaan. De betonconstructie diende volgens de architect afgedekt
worden met natuur- of kunststeen, hetgeen de jury, immers voorstander van modern
materiaal, zou overwegen.
Het ontwerp met de tweede prijs van architect D. Zuiderhoek (‘De Grafelijke
Kroon’) was eveneens een modern ontwerp in beton. Zeer afwijkend is het derde
bekroonde ontwerp van architect A.W. Jansz (restauratie-architect van de Nijmeegse
St.-Steven) met het motto ‘September 1949’. Hij liet de toren zoveel mogelijk intact
en vulde deze slechts summier aan. Dit laatste is verwonderlijk. Stond deze architect
in Nijmegen - in hetzelfde jaar van de Zutphense prijsvraag - onmiddelijk klaar de
kapotgeschoten toren van de St.-Stevenskerk door (nagenoeg) een replica te
vervangen, voor Zutphen ontwierp hij het tegenovergestelde: ‘(...) even die stomp
af maken en verder niets’. Architect J. Brouwer uit Aerdenhout zond onder motto
‘Finitum’ een ontwerp in (afb. 1).
Het winnende ontwerp is uiteindelijk niet uitgevoerd. De eigenaresse (de
Hervormde Gemeente Zutphen) was niet gelukkig met de beslissing van de jury, en
stelde voor om een ander ontwerp uit te voeren.
Ofschoon ook Monumentenzorg niet unaniem vóór de keus van de jury was, had
ze bezwaren van esthetische èn technische aard tegen het aangedragen alternatief.
Er ontstond een impasse, die pas doorbroken werd toen het gemeentebestuur van
Zutphen besloot de toren in eigendom over te nemen en het resultaat van de prijsvraag
naast zich neer te leggen.
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De discussie over de vorm van de torenspits die nu volgde, sleepte zich voort tot
achttien jaar na de prijsvraag! Uiteindelijk werd besloten om een replica te maken
van de spits uit 1633/37 die in 1948 verloren was gegaan. In 1967 werd deze toren
gerealiseerd.21.

De eerste prijsvraag voor de toren van Hulst (1950)
Op 18 september 1944 werd de St.-Willibrordusbasiliek in Hulst door de geallieerden
beschoten (afb. 8). De torenspits stortte neer, en het bovenste deel van toren werd
aan de west-, zuid- en oostzijde onherstelbaar beschadigd. Het gemeentebestuur
drong er na de bevrijding bij Monumentenzorg op aan dat de toren spoedig
gerestaureerd zou worden.
Het antwoord luidde zoals we dat in deze tijd kunnen verwachten. Herstel van
kerktorens werd in het algemeen vooralsnog niet toegestaan, en die van Hulst vormde
daarop geen uitzondering. Dit was vooral het gevolg van materiaalschaarste, gebrek
aan financiën en aan geschoolde arbeidskrachten. Functionele restauraties aan
gebouwen met oorlogsschade genoten prioriteit. Aan kerktorens werden om verder
verval te voorkomen alleen consoliderende reparaties uitgevoerd, zodat met een
volledige restauratie nog enkele jaren kon worden gewacht.22.
In eerste instantie gingen de Hulstenaren er nog zonder meer van uit dat de toren
‘in zijn oorspronkelijke vorm’ (lees: Cuypers vorm) zou worden hersteld.23.
Maar, zoals hiervoor al ter sprake is gekomen, voor het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg stond de vorm nog niet bij voorbaat vast. Directeur Van Nispen
tot Sevenaer: ‘Nu de houten spits vrij ernstig beschadigd is, wil het mij voorkomen
dat herstel in een andere vorm zeer goed mogelijk is.’ Monumentenzorg adviseerde
het uitschrijven van een besloten prijsvraag, en stelde enkele architecten voor:
Ir. P.H.N. Briët (Hilversum), Ir. O.U. Pouderoyen (Nijmegen) en C.W. Royaards
(Schoorl). Het gemeentebestuur nam de voorgestelde kandidaten over.24.
De vormgeving van de nieuwe spits was in tamelijk vage termen opgenomen in
het programma van eisen.
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8 Vieringtor en van de St.-Willibrordusbasiliek te Hulst, vanuit het noorden gezien. De toren werd
in 1877 gebouwd door P.J.H. Cuypers (foto J.P.A. Antonietti, RDMZ 1919).

Punt 1B stelt: ‘De te ontwerpen torenbekroning moet een harmonisch geheel vormen
met de (...) onderbouw en met het totale monument; verder dient zij - vanuit het
landschap rond de stad gezien - de kerk op passende wijze te bekronen.’ De toren
was inderdaad, en is nog heden ten dage, van verre te zien en

9 Tekening zijaanzicht (zuidzijde) van St.-Willibrordusbasiliek te Hulst met ontwerp voor een nieuwe
vieringtoren. Dit torenontwerp werd voor de eerste, besloten prijsvraag (1950) onder motto
‘Boogschutter’ ingestuurd door C.W. Royaards uit Hilversum (repro RDMZ).

heeft nauwelijk enige concurrentie van andere hoge (bouw-)punten in de stad.
Tenslotte was in de gemeenteraad een warm pleidooi niet voor niets gevoerd: een
van de eisen was dat de nieuwe bekroning plaats moest bieden aan een carillon van
tenminste 28 klokken, ‘met speelruimte voor de beiaardier en met behoud van de
twee in de bestaande onderbouw aanwezige luidklokken.’ De bouw mocht het bedrag
van f 90.000,- niet te boven gaan, exclusief het carillon en de restauratie van de
onderbouw.25.
De jury vond unaniem alle drie ontwerpen onder de maat, en besloot geen enkele
tot uitvoering voor te dragen. In haar rapport van 14 december 1950 gaf ze als
‘rangorde van verdienste’ aan: 1. Motto ‘Boogschutter’ (Royaards) en motto ‘Maria’
(Briët) in gelijke rang. 2. Motto ‘Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar’
(Pouderoyen). Er werd nog wel iets gezien in de eerste twee ontwerpen, mits verder
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uitgewerkt en veranderd. Alleen architect Royaards heeft dit voor zover bekend ook
werkelijk gedaan. Weliswaar vonden de heren juryleden het resultaat sterk verbeterd
en het tekenwerk ‘meesterlijk van uitvoering’, toch bleven zij - weer eenstemmig van mening dat Royaards' ‘opvatting van een nieuwe bekroning van de toren in deze
tijd niet verantwoord is.’
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Ofschoon de uiteindelijke conclusie negatief was, is de toon van het juryrapport niet
algemeen afkeurend. Het ontwerp van Royaards (afb. 9) werd gewaardeerd om zijn
virtuositeit. ‘De ontwerper is er inderdaad in geslaagd luchtigheid en blijheid tot
uitdrukking te brengen, maar de toch onmisbare facetten ernst en waarachtigheid
zijn op de achtergrond geraakt’, luidde het wat cryptische oordeel. Bovendien was
het ontwerp met zijn uiedak en barokke silhouet in de ogen van de jury toch te veel
een stijlimitatie. In het ontwerp van architect Briët (afb. 10) met motto ‘Maria’,
waardeerde de jury eveneens dat niet was teruggevallen op gotische vormen. Daar
Briët zich evenmin baseerde op andere historische stijlperioden, sprak de jury
waarderend van ‘een zuiver uitgangspunt’. Wat betreft het ontwerp van Pouderoyen
(afb. 11) was de jury positief over het feit, dat het ontwerp (gedacht in tufsteen) geen
gotische verwijzingen vertoonde. Dat het echter herinneringen oproept aan nog oudere
bouwstijlen, is mijns inziens een terecht verwijt van de jury.

De tweede prijsvraag voor de toren van Hulst (1953)
De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg was geen voorstander van nòg een
prijsvraag. Desondanks was een jaar later de ministeriële toestemming voor het
uitschrijven van een openbare prijsvraag binnen; de samenstelling van de jury bleef
ongewijzigd. Het gemeentebestuur pleitte bij Monumentenzorg voor snelle toekenning
van subsidie, zodat meteen na bekendmaking van de uitslag begonnen kon worden.
Vooral daar regelmatig brokstukken van de gemutileerde toren naar beneden vielen,
die het dak van het kerkkoor beschadigden. Bovendien was de haveloze toren niet
bepaald een trekpleister voor het kleine stadje, dat voor een groot deel afhankelijk
was van het toerisme. Vooral van de Belgen, aldus burgemeester Truffino, ‘die nog
wat te verteren hebben.’26.
In grote lijnen was het reglement van de vorige prijsvraag aangehouden. Ook het
programma van eisen was onveranderd. Alleen de bouwkosten waren verhoogd tot
f 100.000,-. De eisen die aan het ontwerp zelf gesteld werden waren herschreven,
maar qua bouwstijl nog even vaag. Punt 2 van artikel 15 Algemene eisen gaat daarover
en luidt: ‘Het ontwerp moet de tweeledige functie van de torenbekroning tot
uitdrukking brengen: a. evenwichtige bekroning van het monumentale kerkgebouw;
b. teken van de stad in het landschap. De spits moest in harmonie zijn met Cuypers’
neogotische onderbouw uit 1877, die zou worden gehandhaafd. Een voorkeur voor
eigentijds, modern of niet-historiserend werd dus niet opgenomen. Dat dit wel degelijk
de ‘filosofie’
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10 Tekening zijaanzicht (zuid) van de St.-Willibrordusbasiliek te Hulst met ontwerp voor een nieuwe
vieringtoren. Dit torenontwerp werd voor de eerste, besloten prijsvraag (1950) onder motto ‘Maria’
ingestuurd door ir. P.H.N. Briët uit Schoorl (repro RDMZ).
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11 Ontwerp voor de eerste, besloten torenprijsvraag van de St. Willibrordusbasiliek te Hulst (1950),
onder motto ‘Uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar’ ingezonden door O.U. Pouderoyen (Archief
Pouderoyen, Nijmegen, repro RDMZ 1995).

van de jury was, zou bij de beoordeling blijken. De belangstelling was groot: in totaal
vroegen 211 personen een programma aan, waarvan enkele niet in aanmerking
kwamen, daar zij niet in het Architectenregister waren ingeschreven; 174 programma's
werden er daadwerkelijk verzonden. Dat vóór de sluitingsdatum niet meer dan 40
geldige inzendingen binnen waren gekomen, was daarom wat teleurstellend.
Waarschijnlijk terecht schreef de jury dit op de eerste plaats toe aan de ‘uitzonderlijke
moeilijkheid van de opgave’. Op de tweede plaats was het door de watersnoodramp
niet eenvoudig geweest voor de deelnemers, om ter plaatse de kerk te gaan bekijken.
De sluitingdatum was om die reden al eens twee weken opgeschoven (tot 14 maart).
Desondanks kwam meer dan de helft van de inzendingen op het nippertje op 13 en
14 maart binnen. Klachten over de slechte bereikbaarheid van Hulst heeft de juryleden
niet kunnen vermurwen om de datum voor de tweede keer te verschuiven.
Hoe was de kwaliteit en vormentaal van deze inzendingen? Enkele plannen stonden
‘op hoog peil’, verschillende werden veelbelovend genoemd voor later werk van de

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

ontwerpers, maar het gemiddelde peil noemde de jury ‘niet hoog’. Wat betreft de
vormgeving overheersten de vrij traditionele oplossingen.
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12 Tekening zijaanzicht (zuidzijde) van St.-Willibrordusbasiliek te Hulst met ontwerp voor een nieuwe
vieringtoren. Dit torenontwerp (nog zonder aanduidingen van engelen) werd door J. Brouwer uit
Aalsmeer onder motto ‘Prediker’ ingezonden voor de tweede, openbare prijsvraag (1953). De inzending
werd bekroond met de eerste prijs (repro RDMZ).

Enkele zelfs ‘in de vorm van een stijlcopie’, ingegeven door de opdracht om
materiaal en vormentaal in harmonie te brengen met de bestaande onderbouw.
De jury was in haar algemene beschouwing zeer positief: ‘Sommige ontwerpen
tonen grote oorspronkelijkheid en durf, enkele onbeheerste overmoed.
Vrijwel alle inzendingen getuigen van de grote ernst, die met het werk is gemaakt,
waarvoor de jury haar waardering uitspreekt.’
De eerste prijs werd toegekend aan het ontwerp met motto ‘Prediker’, ingezonden
door J. Brouwer, een relatief onbekend architect die zich nog maar enkele jaren
tevoren in Aalsmeer als zelfstandig architect had gevestigd (afb. 12-14). De jury
oordeelde in haar rapport (1953) over het winnende ontwerp: ‘De ontwerper (...) is
er in geslaagd een waarlijke vieringstoren te ontwerpen, die in vormgeving,
materiaalbehandeling en constructie voortreffelijk past bij de gothische onderbouw
van de kerk en het luchtige en speelse karakter van de Noord-Vlaamse gothiek
uitstekend weergeeft.’ Dit ontwerp voldeed, aldus de jury, ook volledig aan de in het
programma gestelde eisen, zoals ‘evenwichtige bekroning van het monumentale
kerkgebouw’ en ‘teken van de stad in het landschap’. De tweede prijs was voor
‘Pontificis magni Wilibrordi et Praesulis almi’, achter welk motto de in
torenprijsvragen succesvolle architect Th.G. Verlaan uit Berkum schuil bleek te
gaan.27. En de derde prijs tenslotte was voor het ontwerp met de naam ‘Marge’ van
de architecten L.J. Linssen (Utrecht), J.C. Bolten (Wassenaar) en J. Hennink (Utrecht).
Dat de eerste en tweede prijs de enige inzendingen waren die in hun motto verwezen
naar de titelheilige van de kerk, zal als een verheugende coïncidentie zijn beschouwd.
Bij de beoordeling heeft ‘Marge’ grote concurrentie gehad van de inzending onder
motto ‘Hij zal U dekken met zijn vlerken’ (afgeleid van Psalm 91) (afb. 15). ‘In
verband met de positieve kwaliteiten van dit ontwerp heeft de Jury de toekenning
van de 3e prijs eraan ernstig overwogen’, aldus het juryrapport. En verder: ‘Dit
ontwerp bezit in het algemeen goede kwaliteiten. Het is een goede moderne torenspits,
met een aantrekkelijk silhouet. Ook de verhouding tot de kerk is verdienstelijk. (...)
Het tekenwerk is smaakvol.’ Uit het archief van de winnaar van de prijsvraag blijkt,
dat deze inzending eveneens van Brouwer was. Hij moet de toren van Hulst bijzonder
interessant en inspirerend hebben gevonden.28.
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J. Brouwer, achitect HBO-BNA (1916-1976)
Over de architect van de Hulster toren is tot op heden betrekkelijk weinig geschreven.
Geboren als zoon van een Oostzaanse aannemer, deed Jan Brouwer (afb. 16) na de
HTS bij verschillende architecten ervaring op, waaronder ir. J. Gratama, B.T.
Boeyinga, M. Duintjer, prof. Wieger Bruin en prof. ir.
J.F. Berghoef. Op het in Aalsmeer gevestigde bureau van Berghoef had hij de
leiding van de tekenkamer; intussen doorliep Brouwer in de avonduren de
HBO-opleiding tot architect aan de Academie van Bouwkunst op het Waterlooplein
te Amsterdam, die hij in 1944 afsloot. Na de bouw van zijn nieuwe huis (1957)
verplaatste hij zijn in 1950 begonnen bureau van Aalsmeer naar Aerdenhout.29.
Brouwers oeuvre omvat uiteenlopende objecten, van ontwerpen voor
normaalwoningen (voor de Provinciale Directie van de Wederopbouw en de
Volkshuisvesting
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13 Twee perspectieftekeningen van torenontwerp ‘Prediker’ door J. Brouwer, in 1953 bekroond met
de eerste prijs bij de tweede prijsvraag voor de vieringtoren van de St.-Willibrordusbasiliek in Hulst.
Op de prijsvraaginzending (links) ontbreken de engelen. De afbeelding rechts toont de na afloop van
de prijsvraag herziene, met engelen aangevulde versie (archief J, Brouwer, Aerdenhout).

in Drenthe) tot villa's en grote bouwwerken. Gekant als hij was tegen historiserende
(‘oubollige’) bouwstijlen, hebben zijn bouwwerken een eigentijdse vormentaal. Toch
is het door de diversiteit ervan moeilijk (zo al gewenst) om Brouwer een bepaald
‘etiket’ op te plakken. Herkenbaar zijn vooral kenmerken van het Nieuwe Bouwen
van vóór de oorlog, zoals bij een fabriek voor bedrijfsauto's (Leyland-Holland) te
Aalsmeer. Daarentegen schuwde hij niet aan zijn gebouwen (door de functionalisten
afgewezen) versieringen als cartouches (school te Oostzaan) en geboetseerde

reliefs (eigen woonhuis Aerdenhout) aan te brengen. Behalve met nieuwbouw hield
architect Brouwer zich (tot het einde toe zonder compagnon) bezig met restauraties.
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Uit belangstelling voor monumentenzorg was hij tevens actief binnen de Bond
Heemschut.30.

Impasse
Het advies van de jury om het winnende ontwerp nu ook uit te voeren, had de
instemming van burgemeester Truffino. ‘Het is het streven van deze tijd om te laten
zien, dat er eerbied bestaat voor het oude, maar dat met de nieuwe tijd wordt
medegeleefd’, aldus de burgemeester. Ofschoon enkele raadsleden zich afvroegen
of het gemeentebestuur moreel verplicht was om de toren te bouwen, omdat lang
niet zeker was dat de Hulstenaren vrede zouden hebben met zo'n moderne toren op
een middeleeuwse kerk, werd na stemming besloten tot de bouw. Wel moest Brouwer
nog verschillende suggesties en veranderingen
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14 Verticale doorsnede van torenspits ‘Prediker’, door Jan Brouwer ingezonden voor de
torenprijsvraag van Hulst. Het met de eerste prijs bekroonde ontwerp werd in iets gewijzigde vorm
uitgevoerd (archief J. Brouwer, Aerdenhout).

verwerken, zowel in de vormgeving als in het materiaalgebruik.31.
Ook verschillende leden van de Rijkcommissie voor de Monumentenzorg waren
niet onverdeeld gelukkig met de uitslag van de prijsvraag. In feite werd deze
commissie buiten spel gezet door rechtstreekse adviezen van prijsvraagjury's aan de
minister. Minder van belang natuurlijk als ze de uitkomst van een prijsvraag kon
onderschrijven. Dat dit niet altijd het geval was, moge blijken uit de gang van zaken
in Zutphen (zie hiervoor) en in Hulst. Hadden sommige Rijkscommissieleden, zoals
genoemde Hulster raadsleden, moeite met de combinatie van een moderne toren op
een middeleeuwse kerk, anderen twijfelden aan de degelijkheid van de door Brouwer
bedachte constructie. De Rijkscommissie had wat betreft dit laatste advies ingewonnen
bij de Rijksgebouwendienst, waar dr. ir. J. Emmen (later ir. H.J.J. Engel) - deskundige
op het gebied van betonconstructies - het plan van Brouwer wat betreft wapening
niet uitvoerbaar achtte. Ook vond hij in verband met het ‘zeeklimaat’ te Hulst een
onbeklede betonnen spits niet aan te bevelen.
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Om uit de impasse te raken werd architect Gouwetor benaderd, lid van de
wedstrijdjury. Deze vond dat bij de kwestie van uitvoerbaarheid vooral gelet moest
worden op de argumenten van ir. W. van der Schier, de technisch adviseur van
Brouwer. Hulst kreeg uiteindelijk op 13 juni 1955 van minister mr. J. Cals de
verlangde toestemming,
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15 Voorstudie van Jan Brouwer (ca. 1952) voor de torenprijsvraag van de basiliek van Hulst. Het
hoge geplooide dak, dat Brouwers ontwerp met motto ‘Hij zal u dekken met zijn vlerken’ kenmerkte,
is in deze schets al in aanleg aanwezig (archief Brouwer, Aerdenhout).

16 Burgemeester B. Truffino feliciteert architect Jan Brouwer (1916-1976) (rechts) op de
tentoonstelling van de inzendingen voor de tweede torenprijsvraag voor de basiliek van Hulst met
zijn eerste prijs (foto Archief Brouwer, Aerdenhout).

17 Schets van een toren met bazuinengelen door Jan Brouwer (ca. 1952), als voorstudie voor de
tweede torenprijsvraag van Hulst. Het ontwerp ‘Prediker’ is al in grote lijnen aanwezig, maar werd
zonder aanduiding van engelen ingediend (potloodtekening ca. 15×30 cm, archief Brouwer,
Aerdenhout).
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mits met de op- en aanmerkingen van de Afdeling Constructie van de
Rijksgebouwendienst rekening werd gehouden, en er tijdens de bouw nauw overleg
gepleegd zou worden.32. Na verschillende aanpassingen van het ontwerp, zowel op
het esthetische als op het constructieve en materiaaltechnische vlak, kwam het tenslotte
in 1957 tot realisering van Brouwers winnende ontwerp.33.

Beschrijving van torenspits ‘Prediker’
Brouwers torenbekroning bestaat in essentie uit een achtkante, open constructie,
geplaatst op de gerestaureerde onderbouw van Cuypers' negentiende-eeuwse
vieringtoren. De nieuwe spits wordt beheerst door zestien sterk verticale elementen.
Ten eerste de acht vrijstaande buitenkolommen of pylonen, staande op de hoeken
van het achtkant; ook de pylonen zelf zijn achtkant van vorm, naar boven toe
verjongend. Met een hoogte van ca. veertien meter werden ze samengesteld uit
geprefabriceerde voorgespannen betonelementen van maximaal 1,4 m lengte, door
de verjonging in gewicht variërend van 1050 tot 1850 kg. Van boven naar beneden
loopt hierdoor een bundel van twaalf staaldraden, elk zes millimeter dik. Ze zijn aan
de top versierd met twee vlamvormige elementen, 3,5 meter hoog en 2000 kg zwaar.34.
Op de tweede plaats zijn er een achttal iets kortere binnenkolommen, verspringend
ten opzichte van de
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pylonen. De binnenkolommen zijn onderling gekoppeld door bronzen brugstaven,
waaraan de 36 klokken van het carillon zijn opgehangen. Het prachtige carillon werd
vervaardigd door de (sinds 1976 ‘Koninklijke’) Klokkengieterij Petit & Fritsen B.V.
uit Aarle-Rixtel die, alvorens het definitief in Hulst op te hangen, hiermee op de
Wereld Tentoonstelling (maart 1958) te Brussel succes oogstte.35. Tussen de pylonen
- in de as van de binnenkolommen - voeren op dezelfde vloerhoogte acht waterspuwers
het regenwater af. Niet zoals bij gotische of neogotische kerken in de vorm van dieren
of monsters, en evenmin in de vorm van Walt Disney figuren zoals in Arnhem, maar
abstract-sober van vorm, passend bij de toren. Dezelfde soberheid is betracht bij de
vormgeving van de balustrade op deze verdieping. De binnenkolommen kregen
tezamen een torenkapje, waarop tenslotte op een basement de vier hoogvleugelige
engelen staan, die het torenkruis dragen (afb. 17).
De betonelementen zijn, op de koppen van de engelen na (gipsmallen), in houten
mallen geschokt door de N.V. Schokbeton te Zwijndrecht. Van der Schrier geeft in
zijn al geciteerde artikel tevens een uitgebreide toelichting op de technische constructie
van toren en engelen. In slechts zes maanden (van juli '57-januari '58) werden in
totaal 157 elementen gesteld, met een totaalgewicht van ongeveer 2000 ton.

De ultieme bekroning: Reijers' engelen en het kruis
Toen de uitvoering van Brouwers toren vaststond, was het zaak een goede
beeldhouwer te vinden. Een die, zoals B en W van Hulst het in een brief aan
Monumentenzorg op 26 October 1953 formuleerden, ‘het betonmateriaal, waaruit
de beëindiging van de toren - behoudens het kruis - geheel zal bestaan, in zijn vormen
juist weet te handteren.’ Enkele kunstenaars waren inmiddels al door de architect
benaderd, waaronder Mari Andriessen (1897-1979). Om onbekende reden, zeer
waarschijnlijk drukke werkzaamheden, kon Andriessen het beeldhouwwerk niet
uitvoeren. Zijn voorstel om beeldhouwer W.L. Reijers (1910-1958) uit Bergen (N.H.)
de engelen te laten uitvoeren werd door B en W overgenomen.36.
Willem Reijers was een gewaardeerd beeldhouwer (afb. 18).37. Hij was een van de
weinige jonge Nederlandse beeldhouwers die na de oorlog sterk naar voren kwam,
niet voortbordurend op de traditie, maar werkend aan een eigentijdse kunst. Tot de
oorlog verbleef Reijers vooral in het buitenland (o.a. Londen, Parijs en Florence).
Beeldhouwen leerde hij vooral van Ossip Zadkine in Parijs, die ook in Nederland al
bekendheid en waardering genoot. De vraag
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18 Willem L. Reijers (1910-1958), beeldhouwer van de engelen aan de in 1957 gerealiseerde
vieringtoren van de St.-Willibrorduskerk te Hulst (foto Hans Sibbelee. Maartensdijk).

19 Maquette van de vier engelen voor de torenspits van de basiliek van Hulst, gemaakt door
beeldhouwer Willem Reijers in 1956. schaal 1:5 (foto Hans Sibbelee, Maartensdijk).
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20 De kerk van Hulst vanuit het zuidoosten, na voltooiing van de vieringtoren in 1958. Toren met
inbegrip van liet kruis zijn een ontwerp van architect J. Brouwer, de engelenfiguren onder het kruis
zijn een schepping van beeldhouwer W. Reijers (foto G.Th. Dukker, RDMZ 1958).

dringt zich op, of op grond van Reijers' oeuvre de opdracht voor de beelden van de
toren van Hulst voor de hand lag. Wat betreft zijn stijl was de keuze van Reijers niet
vanzelfsprekend. Immers, de engelenbeelden - in Brouwers vroege schetsen steeds
bazuinengelen - waren door de architect vooral van een statische verticaliteit gedacht,
die de architectuur zou benadrukken. Het werk van Reijers was tot dan toe weliswaar
zeer uiteenlopend, van statisch tot dynamisch, maar toch vooral het laatste. Vaak
met een bepaalde beeldspraak ook, een ‘teken’.
Toch was Andriessens advies om Reijers de opdracht te geven goed gezien.
Afhankelijk van de opdracht bleef de laatste steeds experimenteren met vorm en
materiaal; de diversiteit van zijn oeuvre laat dat duidelijk zien. Tevens waren grote
afmetingen voor hem niet nieuw. Behalve de durf tot experimenteren had Reijers in
1953 ook ruime ervaring met monumentaal werk en met diverse materialen. Beton
was voor hem echter een nieuw materiaal. Hij moet het als een nieuwe uitdaging
hebben ervaren. Het feit dat de opdracht zo welomschreven was, kan op Reijers
eveneens alleen maar positief hebben gewerkt. ‘Andere beeldhouwers (...) willen
liefst vrij gelaten worden, zo vrij als maar enigszins mogelijk is. Daarentegen zoek
ik een uitgangspunt, een thema, een houvast.’38. Een opmerkelijke bijkomstigheid is
dat hij een aanwijsbare voorkeur had voor het uitbeelden van gevleugelde schepselen,
zoals vogels en engelen. Dit neemt niet weg dat zijn andere engelen (Engel (1945),
Jakob en De Engel (1952), Wachtende Engel (1957)) totaal anders van karakter zijn.39.
In het oeuvre van de beeldhouwer nemen de monumentale, tot hun essentie
teruggebrachte engelen van Hulst een aparte en belangrijke plaats in. Het is daarom
curieus dat dit kunstwerk in geen enkele publikatie over Reijers wordt genoemd.
De opdracht tot het ontwerpen van de engelenfiguren impliceerde een
driedimensionale maquette schaal 1:5 (afb. 19). Bovendien zou de beeldhouwer de
definitieve mallen maken voor het storten van beton. Een eerste ontwerp van de
bouwsculptuur werd echter geboetseerd in klei, schaal 1:50.40. Uiteindelijk werden
de engelen (elk) uit drie geprefabriceerde onderdelen samengesteld, namelijk uit de
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figuur, de vleugels en de kop. De kop is geen volledig vrijstaand element, maar met
de achtergrond verbonden, in feite een soort hoogrelief. De engelenfiguren waren
geen geringe opgave. Het is een grote prestatie van Reijers dat hij de figuren zo wist
te maken, dat het mogelijk was de delen in houten bekistingen te gieten, aldus Van
de Schrier.41.
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De vier gestyleerde engelen, die thans ruim acht meter groot naar definitief ontwerp
van beeldhouwer Willem Reijers de toren bekronen, staan zij aan zij en met hun rug
tegen de as van de spits, de armen gestrekt naar omlaag, de handen ineengestrengeld,
over Hulst en het wijde panorama uitkijkend naar alle windrichtingen (afb. 20). Hun
hoog uitstekende vleugels lijken een krans van vlammen aan de voet van het kruis,
de ultieme bekroning. Op de top is, met zijn zeven meter lange, naar boven toe
verjongende verticale paal en relatief korte dwarsbalk, Brouwers kruis prachtig van
verhouding.42. ‘Hulst’ is Reijers' laatste uitgevoerde werk, dat hij zelf niet meer
voltooid heeft gezien. Al in 1957 door ziekte nauwelijks nog in staat om te werken,
overleed hij te Alkmaar op 2 October 1958.

Slot
Slechts in vier Nederlandse steden zijn kort na de oorlog architectuurwedstrijden
uitgeschreven om te komen tot een moderne bekroning van oude kerktorens.43. De
tweede prijsvraag van Hulst is in dit opzicht de meest geslaagde te noemen. Wat
destijds door de Nederlandse Oudheidkundige Bond werd opgemerkt over de toren
van de N.H. kerk te IJsselstein (1923), kan ook gelden voor de Hulster basiliek:
‘...een moedige poging (...) zij bracht het historische monument alleen winst...’.
Het was te verwachten dat een dergelijke ongebruikelijke symbiose tussen
middeleeuwse en twintigste-eeuwse bouwdelen zoals te Hulst, sterke reacties zou
oproepen. En die kwamen er, en zijn er nog heden ten dage, sterk uiteenlopend ook,
van jubel tot volledige afwijzing. Positieve geluiden kreeg Brouwer van vakbroeders,
zoals prof. ir. J.F. Berghoef en dr. J.J.P. Oud. Monumentenzorg bleef sceptisch over
het resultaat. Oud daarover: ‘Die reacties zeggen me niets natuurlijk. Het is iets
nieuws en daaraan moet men wennen.’ De worsteling van pastoor Koopmans met
het nieuwe, blijkt uit zijn uiteindelijke acceptatie: ‘Wij zijn trots op de Toren van de
Stad Hulst, die aan onze Basiliek zin en betekenis geeft. De koude betonnen toren
geeft warmte in ons hart.’44.
Inmiddels is behalve de vierhonderd jaar oude kerk ook de veertig jaar jonge toren
aan restauratie toe. De fondsen hiervoor laten echter nog op zich laten wachten.
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geeft een indruk van materiaalgebruik, maten en gewichten, met inbegrip van de
betonsamenstelling.
Tentoongesteld in het Vaticaans paviljoen. De klokken varieëren in gewicht van van 470 kg
tot 12 kg. Zie ook: N. van Roessel, Geschiedenis van een klokkengieterij. Een verhaal bij
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van Beeldhouwers naar geschikte kandidaten, waar Carel Kneulman, Hildo Krop en Willem
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tot Sevenaer opperde vooral kunstenaars van een oudere generatie, zoals professor L.O.
Wenckebach, J. Rädecker, P. d'Hondt, Dirk Bus en Joh. Petri.
Voor Reijers zie vooral: A.J. de Lorm, J.H.M, van der Marck, C. Doelman, M. van Beek, L.
Troost, Willem Reijers 1910-1958, Arnhem 1960, catalogus bij tentoonstelling in Arnhems
Gemeente Museum, van 27 februari tot 10 april 1960 (vooral de bijdragen van Doelman en
Van der Marck werden geraadpleegd); A.M. Hammacher, Beeldhouwkunst van deze eeuw en
een schets van haar ontwikkeling in de negentiende eeuw, in de serie De Schoonheid van ons
Land, Beeldhouwkunst, Amsterdam 1955.
Aldus Reijers in een interview door prof. Schulte Nordholt, over de opdracht voor een bronzen
ajour plastiek voor de Emmabrug in Groningen. Zie: W. Jos de Gruyter, Beeld en Interpretatie,
Den Haag 1964, p. 141-146.
Voor engelen: Van der Marck, o.c., noot 37, p. 19.
Archief Brouwer, brief van Brouwer aan Reijers, d.d. 1 oct. 1956. Vanaf die datum ontwikkelt
zich tussen deze twee een discussie omtrent de breedtemaat van de beelden t.o.v. de architectuur.
Schaal 1:3 wordt genoemd in de notulen van de Raadsvergadering van Hulst d.d. 18 jan. 1957,
p. 203 (GAH); mevrouw Reijers is er daarentegen ten stelligste van overtuigd dat de uitgevoerde
maquette schaal 1:5 was.
Meubelfabriek Korthagen en Co. uit Amsterdam maakte het positief van de figuren in hout en
board op ware grootte, alsook een bekisting voor het prefabriceren van vier paar vleugels.
Gipsgieterij A. Royé, eveneens uit Amsterdam, maakte mallen in gips (negatieven) voor de
prefabricage van de engelenkoppen. Uiteindelijk vervaardigde de N.V. Schokbeton te Zwijndrecht
hiermee de engelenfiguren geheel in beton (schokbeton, gewapend beton en vulbeton), nadat
was gebleken dat de fundering van de kerk dit kon dragen. Van der Schrier o.c. noot 34, geeft
ook informatie over de totstandkoming van de beelden.
Uit de toelichting op het prijsvraagontwerp wordt duidelijk dat architect Brouwer het kruis
gedacht had in beton, bekleed met lood. Dit is niet verwezenlijkt, noch de door anderen geopperde
materialen, zoals staal, gedreven koperplaten of gegoten brons. Om corrosie te voorkomen,
maakte De N.V. metaalgieterij ‘Holland’ te Amsterdam in 1957 het kruis in 0,5 cm dik
bronsplaat.
Het zou interessant zijn om de naoorlogse kerktorens of - spitsen te inventariseren op vorm,
zoals: historiserend, replica's, eigentijdse vorm, al dan niet na prijsvraag. Dit valt echter buiten
het kader van dit artikel.
Archief Brouwer, Aerdenhout: brieven van Berghoef (31 mei 1953) en Oud (16 april 1958) aan
Brouwer; P. Koopmans, De schijnwerper op de basiliek van de H. Willibrordus te Hulst Z. Vl,
Roosendaal 1971, p. 35; NOB: Tillema, o.c., noot 3, p. 149.
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Gerard van Wezel
Fragmentenzorg
Uit delen gebouwd en in delen weer uiteengevallen
‘De taak van “Monumentenzorg” is ruimer dan het behoud van zoveel
mogelijk bakstenen op hun oorspronkelijke plaats, hoe belangrijk dit laatste
ook zijn moge.’ (R. Meischke)1.
Over bouwfragmenten die eens werden verzameld en waarvan de
beschermde status een feit leek, maar later toch weer werden opgedoekt;
over fragmenten die na oorlogsschade verdwenen of werden opgeslagen
en bouwfragmenten die door een replica werden vervangen en vervolgens
werden weggegooid: een ‘roerend’ onderdeel van de Monumentenzorg.
De term bouwfragmenten wordt hier gebruikt voor alle (losse) min of meer
zelfstandige onderdelen van gebouwen die meer zijn dan bouwmaterialen,
bijvoorbeeld bouwsculptuur, deuren, een spiltrap, een onderdeel van een
kap, of een kapiteel.

Onder het puin
Fragmenten voor herbouw
In 1947 werd een overzicht gepubliceerd van de monumenten die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Nederland waren verwoest of beschadigd.2. Zonder inleiding werden
per provincie de belangrijkste gebouwen opgesomd die getroffen waren en werd een
summiere beschrijving gegeven van de schade.3. Vaak werd er bij aangegeven of het
monument geheel verwoest was of dat restauratie nog mogelijk zou zijn. Soms werd
er ook verwezen naar bouwfragmenten. Deze waren afkomstig van een aantal
belangrijke panden, waarvan alleen de voorgevels (geheel of ten dele) gespaard waren
gebleven en die men, na demontage ervan, later weer geheel hoopte te kunnen
herbouwen. Het is waarschijnlijk niet toevallig dat het alleen gebouwen betrof die
schade leden vóór de vele verwoestingen in de nadagen van de oorlog. Over het in
1943 door een Engelse granaat getroffen huis van Huydecoper te Amsterdam (Singel
548) naar een ontwerp van Philips Vingboons uit 1639 wordt bijvoorbeeld vermeld:
‘beschadigd, de gevel afgebroken en opgeborgen’. Andere voorbeelden hebben
betrekking op monumenten te Middelburg. Van het door J.P. van Baurscheidt de
Jongere in 1733 ontworpen ‘Huis van den Brande’ (Provinciale Bibliotheek, Lange
Delft 64) was na brand alleen de voorgevel blijven staan (afb. 1, 2 en 3). Om instorting
te voorkomen was het eerst gestut, maar uiteindelijk vond demontage plaats om het
huis later geheel te herbouwen. Van het huis ‘In de Steenrotse’ (Dwarskaai 24) uit
1590 (afb. 4) wordt vermeld dat na de brand van de voorgevel slechts een beschadigd
restant overeind stond: ‘gestut en voorzien, behoud en herstel problematisch.’ De
fraaie gevels van de ‘De Gulden Sonne’ (Lange Delft H 3) uit 1635 (afb. 5) en ‘De
Globe’ (Rotterdamse Kaai 17) van na 1661, waren er slechter aan toe, maar ook hier
waren stukken van de gevels overeind blijven staan en werden bouwfragmenten
bewaard.4.
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Toch vond herbouw van al deze genoemde gevels nimmer plaats. De laatste plannen
voor herbouw (aan de Bloemgracht) van de gevel van het huis van Huydecoper
dateren uit de jaren tachtig, maar nog steeds ligt de gevel opgeslagen op de
gemeentelijke werf. De herbouwplannen voor de gevel van de Steenrotse (met
verlegging van de rooilijn) dateren al van vóór 1944. Jan Gratama's ontwerp voor
de herbouw werd gepubliceerd in het gedenkboek uit 1944 van de Vereniging
‘Hendrick de Keyser’ (afb. 6). In dit zogenaamde ‘voorstel tot restauratie’ waren ter
completering van de ontbrekende topgevel fragmenten van de
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1 ‘Huis van den Brande’ (Provinciale Bibliotheek, Lange Delft 64) te Middelburg; J.P. van Baurscheidt
de Jongere, 1733. Foto Collectie Steenbergh (RDMZ), begin 20ste eeuw.

Gulden Sonne opgenomen.5. In 1969 werd een tweede voorstel gedaan voor de
toepassing van deze fragmenten, nu ten behoeve van de reconstructie van de
gepleisterde lijstgevel Rotterdamse Kaai 1. Tot zo'n historiserende reconstuctie is
het gelukkig niet gekomen. Vanwege de brandschade lenen de fragmenten zich
trouwens niet meer voor toepassing in de open lucht.6. In de jaren tachtig werd ook
herbouw van de voorgevel van de Provinciale Bibliotheek, die voor de gelegenheid
geheel op de grond werd uitgelegd, niet mogelijk geacht gezien de conditie van de
bouwfragmenten. Een deel van de fragmenten vond in 1988 wel een toepassing, zij
het voor zo'n belangrijke gevel geen echt waardige: als onderdeel van het monument
‘De explosie’ zijn ze afzonderlijk ingebed in een fraaie bestrating van kinderhoofdjes
en slingeren zo als het ware door Middelburg (afb. 3).

Kasteel Zuylenstein
Ook kasteel Zuylenstein bij Leersum, waarvan na het bombardement in maart 1945
slechts een ruïne restte,
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2 ‘Huis van den Brande’ na het bombardement. Fotograaf onbekend (collectie RDMZ).

3 Fragment van de voorgevel van het Huis van den Brande, toegepast voor een door Middelburg
slingerend monument genaamd ‘De explosie’. Foto G. van Wezel, 1995.

zou niet worden herbouwd. De ruïne bestond uit restanten van nog overeindstaande
gevels en binnenmuren en uit de grotendeels onbeschadigd gebleven renaissance
toegangspoort uit 1551. Een foto uit mei 1946 (afb. 7) toont dat onderdelen van deze
poort al uit het puin waren gehaald of gedemonteerd en dat de
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4 ‘In de Steenrotse’ (Dwarskaai 24) te Middelburg, 1590. Foto J.P.A. Antonietti (RDMZ), 1923.

rest was gestut. Het is overigens niet bekend of deze poort (afb. 8) nu oorspronkelijk
van Zuylenstein afkomstig was, of uit IJsselstein of Buren. Zeker is wel dat deze
poort tussen 1632-1634 op de huidige plaats werd aangebracht bij een verbouwing
onder stadhouder Prins Frederik Hendrik, waarbij men, zoals typerend was voor de
eerste helft van de zeventiende eeuw, het kasteelachtig uiterlijk wilde behouden of
zelfs versterken. De herplaatsing is dus eigenlijk een vroeg voorbeeld van hergebruik
van bouwfragmenten.7. In het postarchief van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
is de afloop van Zuylenstein goed te volgen. Men kan er lezen hoe het net als
soortgelijke, beschadigde monumenten werd beschouwd als ‘groeve’ van
bouwmaterialen. Op 17 april 1945 had W. Stooker, werkzaam bij de gemeente Utrecht
en lid van de Kunstbeschermingsdienst, een rapport geschreven over de toestand van
het kasteel. In antwoord hierop schreef de directeur van het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg dat hij met leedwezen had gelezen ‘in welk een bedenkelijke
toestand het prachtige en bijzonder aantrekkelijke Zuylenstein is geraakt. Of de
toekomst den wederopbouw

5 ‘De Gulden Sonne’ (Lange Delft H 3) te Middelburg, 1635. Foto IJsendijcke (collectie RDMZ),
begin 20ste eeuw.
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zal brengen staat te bezien. Hierover zullen besprekingen gevoerd moeten worden.
[...] Een tweede vraag is, wanneer de eventuele herbouw aan de orde gesteld kan
worden. Inmiddels heb ik met den Inspecteur Kunstbescherming overleg gepleegd.
Dr [J.] Kalf is van meening, dat U thans met een ploeg kunstbeschermers tot het
ruimen van het puin en het bergen van het beeldhouwwerk zoudt kunnen overgaan.
[...] Stempelwerken acht hij overbodig en verwacht, dat het bergingswerk van het
mooie baksteenmateriaal en van het beeldhouwwerk door Uw ploeg binnen het kader
van een door hem beschikbaar te stellen crediet kan vallen. [...] Wat het
baksteenmateriaal betreft zij opgemerkt, dat dit ook ingeval er niet tot wederopbouw
wordt overgegaan, toch van groote waarde blijft voor andere restauraties, zoodat het
met zorg ruimen uit een oogpunt van Monumentenzorg volkomen verantwoord is.’
Op 13 juli 1946 presenteerde Stooker aan de Rentmeester van Zuylenstein een opgave
van al het afkomende materiaal, uitgezonderd de nog overeind staande delen.8. Tot
herbouw van het kasteel zou het niet komen. Er werd

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

207

6 Ontwerp voor de herbouw en reconstructie van ‘In de Steenrotse’ met gebruikmaking van fragmenten
van ‘De Gulden Sonne’ door Jan Gratama (omstreeks 1943). Gepubliceerd in het gedenkboek Oude
Nederlandsche bouwkunst in het bezit van de Vereeniging ‘Hendrick de Keyser’, 2de druk, augustus
1944.

zelfs niet overwogen om de restanten als ruïne te behouden of een regeling te treffen
voor de renaissance toeganspoort; wat ermee gebeurd is, is mij niet bekend.9. Op 4
augustus 1953 schreef het Rijksbureau aan de Rentmeester: ‘In antwoord op
bovenvermeld schrijven [24 juli 1953] bericht ik U er mede accoord te gaan dat het
restant van de ruïne Zuylenstein door het aannemersbedrijf Van der Velden te
Leiderdorp wordt gesloopt ten behoeve van enkele restauratiewerken in de omgeving
van Leiden.’

7 Kasteel Zuylenstein bij Leersum na het bombardement in de nacht van 25 op 26 maart 1945. Foto
H. van der Wal (RDMZ), mei 1946.
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8 De renaissance toegangspoort van Kasteel Zuylenstein uit 1551. Foto Collectie Steenbergh (RDMZ),
begin 20ste eeuw.

De Hervormde kerk te Kerkdriel
Een soortgelijke lot trof de Hervormde kerk te Kerkdriel. De kerk was van groot
kunsthistorisch belang, vooral vanwege haar kapitelen en kraagstenen met kwalitatief
hoogstaand figuraal beeldhouwwerk uit het derde kwart van de vijftiende eeuw.10.
Aan het
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einde van de oorlog werd de toren opgeblazen, waardoor onder meer het grootste
deel van het schip en de gewelven van het transept uit omstreeks 1400 instortte.
Pogingen tot restauratie van de kerk liepen op niets uit en op 2 augustus 1951 werd
een sloopvergunning verleend.11. Ook hier gebeurde dit onder de voorwaarde, dat de
afkomende materialen verkocht dienden te worden ten behoeve van door het
Rijksbureau te bepalen restauraties. De Kerkvoogdij bepaalde dat de kapitelen en
kraagstenen (en eventueel enkele sleutelstukken), waarvan behoud eveneens onder
de sloopvoorwaarden viel, ‘om-niet ter beschikking van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg [zouden] worden gesteld, onder voorwaarde, dat deze stenen een
waardige bestemming zullen verkrijgen.’12.
Een sloopvergunning had nimmer gegeven mogen worden, schreef D.P.R.A.
Bouvy in het monumentenjaar 1975: ‘Immers zorgvuldig uitgewerkt figuraal
beeldhouwwerk aan kraagstenen en vooral kapitelen komt in hoofdzaak voor in het
midden van de 15de eeuw. De voornaamste ensembles waren juist te zien op twee
plaatsen, die in de oorlog 1940-1945 zwaar zijn getroffen: de St. Laurenskerk te
Rotterdam en de N.H. Kerk te Kerkdriel. In Rotterdam verpulverde het steenwerk
in de gloed van de brand. Kerkdriel bleef voor brand gespaard en hoewel niet alle
kapitelen en kraagstenen het er goed hadden afgebracht, verkeerde het merendeel in
een redelijke toestand, hetgeen mede te danken was aan het kwistig hanteren van de
witkwast gedurende vele decennia. [...] In 1952 kon de sloper het barbaars besluit
grondig ten uitvoer leggen en aldus het karwei klaren, waar Mars in 1944 mee
begonnen was.’13. Er was echter ook geen regeling getroffen om de fragmenten zonder
schade te demonteren en het schip bleek op 11 februari 1952 zonder meer
‘omgetrokken’ te zijn uit angst voor instorting. Alsnog moest snel een subsidie
verleend worden om de kraagstenen in het overige deel van de kerk voorzichting te
laten uithakken.14.
In november 1951 had het Gemeentemuseum te Arnhem al geopteerd voor de
belangrijkste fragmenten ter opstelling in de afdeling ‘Historisch Museum voor
Gelderland’.15. Dit verzoek werd door de Rijkscommissie ingewilligd.16. Inmiddels
was echter ook het Bureau van de Inspecteur voor Roerende Monumenten bij de
zaak betrokken geraakt en had zich een tweede kandidaat aangemeld, het
Aartsbisschoppelijk Museum te Utrecht (het huidige Catharijne Convent). De directeur
van dit museum, Bouvy, vond het geen goede zaak wanneer de bouwfragmenten niet
als één collectie bij elkaar zouden blijven. Als argument werd gewezen op de tijdens
de restauratie in 1904 gevonden beelden uit de toren van de Hervormde kerk te Soest
die over drie musea waren verdeeld.

9 Hervormde kerkte Kerkdriel, kapiteel van het schip (tweede, noordelijke pijler vanaf west) met de
kop van een jonge man met kaproen. Foto J.P.A. Antonietti (RDMZ), omstreeks 1931.
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Zou het Rijk echter bij het eenmaal ingenomen standpunt blijven, aldus Bouvy, dan
wilde ook het Aartsbisschoppelijk Museum graag fragmenten in bruikleen.17. Ook
de Rijksinspecteur voor Roerende Monumenten, D.F. Lunsingh Scheurleer, vond
dat het beter was alles bij elkaar te houden, maar aangezien het om een grote
hoeveelheid ging en met name de kapitelen te groot waren om in één museum onder
te brengen werd toch besloten tot een verdeling over diverse musea. Het ging daarbij
echter niet alleen om de zeven kapitelen en circa veertig kraagstenen die vóór de
sloop door het Rijksbureau voor de Monumentenzorg waren geïnventariseerd en
waarvan het behoud bedongen was, maar ook om kennelijk op initiatief van Lunsingh
Scheurleer behouden architectuurfragmenten, die hij bestemde voor een ooit te
stichten architectuurmuseum.18.
In de tussentijd werden alle fragmenten al in drie vrachten naar het
Catharijneconvent getransporteerd, waarbij zich op het laatst nog de nodige grote
stukken loofwerk van een kapiteel tussen het (sloop) puin bleken te bevinden.19. In
1957 was er nog steeds geen verdeling gemaakt en lagen de fragmenten er nog
opgeslagen. Ook W. Stookers idee om in de kloostergang van de St.-Catharina een
musée lapidaire in te richten voor de gehele collectie Kerkdriel was niet tot uitvoering
gekomen. Lunsingh Scheurleer, inmiddels directeur van De Dienst voor 's Rijks
verspreide Kunstvoorwerpen, maakte de zaak in 1957 weer aanhangig. Ondertussen
waren ook andere musea dan die Arnhem en Utrecht geïnteresseerd geraakt. Op
verzoek gaf Bouvy het volgende advies aan Lunsingh Scheurleer: ‘wijs het
leeuwendeel van de betere sculpturen aan Arnhem en mijn A.B.M, toe,
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10 Hervormde kerk te Kerkdriel, het zelfde kapiteel na het instorten van de toren. Foto G.Th. Delemarre
(RDMZ), 1952.

eventueel Den Bosch en Zaltbommel, en alle verdere bouwfragmenten aan het
Rijksmuseum totdat er ooit t.z.t. een architectuurmuseum zou komen.’20. Lunsingh
Scheurleer was inmiddels echter zéér sceptisch geworden over de stichting van een
architectuurmuseum of een musée lapidaire.21. Daarom zou toch voor een verdeling
van de fragmenten gekozen worden tussen musea met een nationale collectie of met
een binding met Kerkdriel. Het Rijksmuseum had inmiddels laten weten geen
belangstelling te hebben. ‘Het merendeel van de sculpturen werd [uiteindelijk]’,
aldus Bouvy, ‘definitief aan het ABM in bruikleen toegewezen. De rest viel het
Gemeentemuseum in Arnhem toe, dat tot op de dag van vandaag [1975] geen enkel
stuk van het toen verworvene in expositie gebracht heeft.’22.
In 1985, na de beëindiging van de bruikleen aan Arnhem, waren nog een veertigtal
fragmenten aanwezig, verdeeld over het Catharijneconvent en het Noordbrabants
Museum. In de periode 1958-1978 waren inmiddels honderdentien fragmenten
afgevoerd. In 1985 gaf het Catharijneconvent acht daar niet opgestelde fragmenten
in bruikleen aan de Oudheidkamer

11 Kop van een jonge man met kaproen afkomstig van hetzelfde kapiteel van de Hervormde kerk te
Kerkdriel. Collectie Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan. Foto Sotheby's Amsterdam, 1990.

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

Maasdriel te Kerkdriel, waar ze elke eerste zondagmiddag van de maand te bezichtigen
zijn.
Bij de sloop in 1952 werden niet alle waardevolle fragmenten verzameld. Men
zag bijvoorbeeld de kop van een jonge man met kaproen over het hoofd (afb. 9, 10
en 11), die in 1990 dooreen particulier uit Kerkdriel op een veiling bij Sotheby's
werd ingebracht en in 1995 door het Nijmeegs Museum Commanderie van Sint-Jan
werd aangekocht.23.
Het is jammer dat Bouvy's advies om alle fragmenten in één collectie onder te
brengen niet is opgevolgd. Voorzover ik weet, heeft hij verder nooit een pleidooi
gehouden voor de presentatie van dit juist door hem als zo zeldzaam onderkende
ensemble in de oorspronkelijke iconografische opstelling. Het ging vooral om het
binnenhalen en exposeren van de mooiste beeldhouwkundige voorbeelden; de
onderlinge iconografische samenhang werd van minder belang geacht.

Fragmenten als bouwmateriaal
Naast de uit het puin gehaalde onderdelen die vermeld staan in de genoemde lijst uit
1947, zullen er
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nog heel wat meer zijn geweest. Her en der zijn immers nog belangrijke fragmenten
terug te vinden die bij de wederopbouw in een nieuwe omgeving zijn ingemetseld.
Men was dus eerder geïnteresseerd in fragmenten als het ging om bruikbare,
historische bouwmaterialen ten behoeve van een restauratie of wederopbouw, zoals
ingeval Zuylenstein.24. Allerminst vanzelfsprekend was het echter om fragmenten te
documenteren of als bron te behouden, al helemaal niet als het gebouw waarvan ze
afkomstig waren niet herbouwd zou worden. Dit spreekt ook duidelijk uit een brief
van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming van 16
februari 1945 aan de burgemeesters van Deventer, Zutphen en Arnhem. ‘Mijn
aandacht is erop gevestigd, dat in de stadsgedeelten van Uw gemeente welke helaas
door bombardementen zwaar getroffen zijn, door het instorten van perceelen,
waaronder talrijke oude gebouwen, bijzonder fraaie oude handvorm-baksteenen
beschikbaar komen, welke na te zijn gesorteerd en gebikt een prachtig waardevol
materiaal zullen opleveren voor den wederopbouw of de restauratie van dit
stadsgedeelte na den oorlog.
Voorts wijs ik er op dat het van veel belang is, indien oude bouwfragmenten
verzameld en bewaard worden, met nauwkeurige vermelding van het gebouw van
hetwelk zij afkomstig zijn, die bij latere restauratie de noodige aanwijzingen kunnen
verschaffen voor de oorspronkelijke vormgeving en profilering. In het bijzonder ook
is het van belang, dat fragmenten van natuursteen bewaard worden.’25. Deze brief
geeft een goed inzicht in de aard van de aandacht, die ook andere steden ten deel zal
zijn gevallen. Kennelijk werd er dus wel op aangedrongen te verzamelen, maar niet
direct met het oog op behoud van in hun authenticiteit onvervangbare, historische
fragmenten.26.

De 19de-eeuwse aandacht voor fragmenten
Hoe anders was de historische interesse voor fragmenten in de negentiende eeuw
geweest. Toen hadden sommigen nog in theorie en praktijk het standpunt verdedigd
dat bouwfragmenten van onschatbare waarde zijn als onvervangbare fossielen van
de architectuurgeschiedenis. Toch dateert de andere houding ten aanzien van
fragmenten niet pas van rond de oorlog. Al veel eerder was in de loop van de
twintigste eeuw de interesse sterk gedaald mede onder invloed van veranderde
opvattingen over de aard van museale collecties. Debet hieraan waren echter zeker
ook de ideeën over restaureren en de daarmee in verband staande onverschilligheid
voor het gegeven dat de materiële authenticiteit van een monument een onvervangbare
bronwaarde heeft.

Overheidsbemoeienis
Bij de bouw van het Rijksmuseum te Amsterdam (1877-1885) werd ten behoeve van
het Nederlandsen Museum voor Geschiedenis en Kunst ook plaats ingeruimd voor
bouwfragmenten. Het ging met name om een buitenmuseum dat vooral een
afspiegeling moest zijn van de Nederlandse zestiende- en vroege zeventiende-eeuwse
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bouwkunst, de Nederlandse renaissance, die beschouwd werd als de belangrijkste
periode van de Nederlandse bouwkunst.27. De bezoeker en vooral de leerlingen van
het kunstonderwijs, konden er voorbeelden van bouwkunst bestuderen aan de hand
van de in de kelder en in de tuin opgestelde bouwfragmenten en aan Cuypers
zogenaamde fragmentengebouw uit 1898. Ook de grote collectie gipsafgietsels op
de overdekte westelijke binnenplaats, als aanvulling op datgene wat men in originele
vorm niet kon bemachtigen, diende dit doel (afb. 12).28. In een ‘educatieve roofzucht’
zoals W. van Leeuwen het noemde, vergaarde men ondermeer een in de Dollari
gevonden baksteen, consoles, zerken, torenkruisen, klokken, kapitelen, kolommen,
schoorstenen tot en met orgels, beschilderde tongewelven, gevels en zelfs volledige
poorten (waaronder veel onderdelen die bij restauraties waren vrijgekomen of geen
functie meer hadden).
Het Rijksmuseum volgde hiermee een buitenlandse traditie. Al veel eerder, in
1794, had Alexandre Lenoir in Parijs het ‘Musée des Monuments Français’ opgericht.
Het was zijn bedoeling geweest om de resten van de in de revolutie vernielde of in
zijn tijd nog bedreigde monumenten veilig te stellen. Volgens Van Leeuwen diende
dit Franse museum ‘een politiek doel en moest het publiek opvoeden [...] en alles
bevatten wat kunsten en wetenschappen tezamen konden voortbrengen om het
onderricht aan het publiek te bevorderen. Men zag er sculptuurfragmenten in
chronologische opstelling, maar ook bouwfragmenten.’29. Bij de opheffing van het
museum in 1816 ging een deel van collectie terug naar zijn oorspronkelijke plaats
en werd een ander deel in het Louvre ondergebracht. Later, in 1843, werd met een
vergelijkbaar doel het idee van zo'n museum nieuw leven in geblazen door de stichting
van het Musée de Cluny op basis van de particuliere collectie van Alexandre du
Sommerard.30. Ook in Duitsland werd in 1853 een dergelijk museum opgericht om,
zoals F. Haskell het beschrijft, ‘een geschiedenis te creeëren voor een natie die nog
niet bestond’: het Germanische National Museum in Neurenberg.’31.
In Nederland hadden ook verscheidene Kunstnijverheidsmusea belangstelling voor
bouwfragmenten. Zo bezat het in 1888 voor het publiek geopende Haagsch Museum
van Kunstnijverheid - een onderdeel van de
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12 De collectie gipsafgietsels op de overdekte westelijke binnenplaats van Rijksmuseum Amsterdam.
Foto A. Mulder (RDMZ), begin 20ste eeuw.

Academie van Beeldende Kunsten - naast toegepaste kunstvoorwerpen ook de nodige
bouwfragmenten. Ook hier diende een buitenlands museum, het Londense South
Kensington Museum (Victoria and Albert Museum), tot voorbeeld. Men streefde
naar de vorming van een studiecollectie voor het Kunstnijverheidsonderwijs. Met
ditzelfde doel werd in 1919 het gipsmuseum geopend. De directeur C.W. Lunsingh
Scheurleer, de vader van genoemde D.F. Lunsingh Scheurleer, streefde naar
volledigheid en het museum raakte overvol. Juist in deze jaren gingen
kunstnijverheidsscholen in binnen- en buitenland over tot de opheffing van hun
gipscollectie, mede onder invloed van de veranderde opvattingen in het moderne
kunstonderwijs - zoals verwoord door de Stijlbeweging en het Bauhaus - waarbij het
idee werd verlaten dat kunst aan de hand van klassieke voorbeelden zou moeten
worden geleerd.32. Lunsingh Scheurleer kon hierdoor zijn slag slaan, waardoor de
collectie van het museum aanzienlijk groeide.33. In de jaren twintig werd de collectie
bovendien aangevuld met de nodige bruiklenen van het Rijksmuseum.
Het Haagsche Museum van Kunstnijverheid werd in 1921 formeel gereorganiseerd
en een zelfstandige vereniging. Tegen de tijd dat het museum haar deuren moest
sluiten vanwege het faillissement van de bank Scheurleer in 1932, waren de
eigendomsverhoudingen hoogst onduidelijk geworden.34. Wat uiteindelijk achterhaald
kon worden als eigendom van de Academie, werd aan het gemeentemuseum in
bruikleen gegeven. Aan de gipscollectie werd geen waarde gehecht en bovendien
was er niemand die de eigendomsrechten opeiste (al was voor bijvoorbeeld de collectie
Gerber nog in 1921 f. 50.000,- betaald!). In 1960 werd de collectie grotendeels van
de hand gedaan.35.
Het is treurig dat zelfs een opmerkelijke verzameling Romeinse en
Italiaans-renaissance architectuurfragmenten uit de collectie niet behouden kon
blijven. Ze waren na de Eerste Wereldoorlog aangekocht van de Duitse archeoloog
en kunsthandelaar Paul Arndt (1865-1937), die ze oorspronkelijk had bedoeld voor
de decoratie van zijn huis uit 1908 in München. Om financiële redenen echter was
Arndt genoodzaakt zijn in Rome gekochte collectie van de hand te doen. Vergezeld
door H.E. van Gelder reisde Lunsingh Scheurleer naar München om de aankoop te
regelen.36. De fragmenten werden bij de nieuwe inrichting in 1921 opgesteld, waarover
Van Gelder met trots schreef: ‘Men kan in de mooi bewerkte stukken [Romeins]
marmer de toepassingen vinden van allerlei ornamentmotieven (de eierlijst, het
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acanthusblad, de schelp, de dolfijn, de dierschedel, enz.) welke voor de latere
ontwikkeling van het West-Europeesche ornament van zoo overheerschende
beteekenis zijn geweest.’37. Na 1932 maakten de fragmenten deel uit van de genoemde
bruikleen aan het Gemeentemuseum en toen de collectie van de Academie definitief
werd opgedoekt kwamen ze in de jaren zeventig in de handel terecht.38.
In feite dateert de museale belangstelling voor bouwfragmenten in Nederland al van
het begin van de negentiende eeuw, toen ‘oudheden’ en met name middeleeuwse
voorwerpen in stedelijke verzamelingen bijeen werden gebracht; in de eerste plaats
vanwege
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13 Opstelling in het Centraal Museum te Utrecht van de bouwfragmenten van de renaissance voorgevel
van het stadhuis naar ontwerp van Willem van Noort uit 1546. Foto Bratsch, (collectie RDMZ).

de historische waarde en minder vanwege de artistieke kwaliteit. Veelal ging het om
voorwerpen die al sinds lang stedelijk bezit waren, maar vaak her en der verspreid
waren geraakt. Ook trachtte men toen, zoals in Utrecht omstreeks 1830, door acquisitie
de stedelijke verzameling aan te vullen. De Utrechtse verzameling werd ondergebracht
in enkele vertrekken van het stadhuis en in 1838 voor het publiek opengesteld.
Wonderlijk genoeg was er op dat moment geen regeling getroffen voor de
bouwfragmenten van de renaissance voorgevel van Willem van Noort uit 1546, die
bij de verbouwing in 1824-1830 was vervangen door de huidige neo-classicistische
façade. Ze werden verkocht aan een steenhouwer, die ze voor hergebruik als
bouwmateriaal opsloeg. Geruime tijd later werden ze echter door de stad teruggekocht
waarbij men pas in 1857 de herkomst onderkende (afb. 13).39.
Veel andere stedelijke collecties hebben een vergelijkbare negentiende-eeuwse
ontstaansgeschiedenis. Die van het Historisch Museum der Stad Rotterdam is in
oorsprong gelijk aan die van Utrecht. De collectie bestond aanvankelijk uit slechts
een kleine verzameling stedelijke oudheden. Ook in Rotterdam was de verzameling
ondergebracht in het (voormalige) stadhuis eveneens in combinatie met het
stadsarchief. In 1867 werd de collectie samen met het Gemeentearchief ondergebracht
in het na de brand van 1864 gerestaureerde Schielandhuis. Daar was al sinds 1849
de verzameling Boymans (nadat Utrecht haar geweigerd had) waarvan echter bij de
brand een groot deel verloren was gegaan. Pas toen het archief in 1903 verhuisde
werd een Museum van Oudheden der stad Rotterdam gerealiseerd. De nieuwe
inrichting onder leiding van de archiefambtenaar A. Hoynck van Papendrecht werd
in 1905 geopend en
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ook hier was ‘het esthetische element aan het educatieve ondergeschikt [...].’40. Even
zag het ernaar uit dat de collectie in 1913 uitgebreid zou worden tot een nationaal
kunstnijverheidsmuseum. Al werd dit niet gerealiseerd, het had wel invloed op de
collectievorming. ‘Grote aantallen gegoten ijzeren haardplaten, een collectie sloten
en sleutels, allerlei vormen van snij- en beeldhouwwerk, waarvan het grootste deel
weinig of niets met Rotterdam te maken had,’ aldus Thiels, ‘kwamen in die periode
in de collectie terecht.’41. Vóór zijn pensionering in 1929 was het Hoynck van
Papendrecht nog net vergund een deel van ‘zijn’ kunstnijverheidsverzameling, het
Houtsnijwerk, te publiceren.42. In afwachting van restauratie werd het Museum van
Oudheden in 1935 gesloten en pas in 1953 weer geopend, toen echter als Historisch
Museum van Rotterdam.43.
Ook in Nijmegen - om nog één enkel voorbeeld te noemen - was in het stadhuis
het nodige opgesteld, zij het niet in museaal verband. Verder waren sinds 1878
fragmenten in de muren van de Gedeputeerdenplaats ingemetseld, waaronder veel
gevelstenen, poortjes en zelfs een hele verdieping van de zogenaamde ‘Dordtse gevel’
(verwoest in 1944). In de kelder wordt nog steeds veel bouwsculptuur, afkomstig
van het stadhuis zelf, bewaard en een groot deel is ondergebracht in het Nijmeegs
Museum Commanderie van Sint-Jan. De verzameling werd op navolgenswaardige
wijze geïnventariseerd en gepubliceerd. Ze bevat originele fragmenten van meester
Cornelis van Utrecht uit 1553-1554 en kopieën, gemaakt bij de restauratie in 1880
(waarbij de originele werden verwijderd), die na de brand in 1944 bij de herbouw
niet meer werden toegepast.44.

Particuliere interesse
Er zijn ook voorbeelden bekend van vroegere particuliere verzamelingen of pogingen
om bouwfragmenten veilig te stellen.45. Een verzameling zonder
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14 Kasteel Heeswijk met tientallen in de gevels ingemetselde bouwfragmenten. Fotograaf onbekend
(collectie RDMZ), begin 20ste eeuw.
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15 Bouwfragmenten van het voormalig kasteel van Buren in 1899 door J.A. Heuff bijeengebracht en
samengesteld tot één (gedenk) monument van spolia. Foto J.P.A. Antonietti (RDMZ), 1938.

weerga was die van baron Van den Bogaerde van Terbrugge. Op zijn kasteel te
Heeswijk bracht hij na 1835 een enorme collectie bijeen, waarvan tientallen in de
gevels werden ingemetseld (afb. 14). ‘Dit gaf in zijn ogen’, zo schrijft Van Leeuwen,
‘de pas verworven eeuwenoude burcht het schilderachtige karakter dat een
voorvaderlijk kasteel zou moeten bezitten.’46. Dit zal zeker een belangrijk reden zijn
geweest, maar enige passie voor bouwfragmenten als een waardig onderdeel van
zijn kunstcollectie moet bij hem toch ook aanwezig zijn geweest.47. Hij liet ze niet
alleen in de gevels inmetselen, maar nam er ook vele op in het interieur: bijvoorbeeld
allersoorten tegeltableaus in het trappenhuis, glas-in-lood fragmenten in ramen en
deuren, en albasten reliëfs van het hoogaltaar van de Bossche St.-Janskathedraal in
een tot kapel verbouwd koetshuis (aankoop 1869; de zuilen werden later door het
kerkbestuur aan het Rijksmuseum verkocht en zijn thans weer te Heeswijk, als
rustbank in het park).48.
Hoe men in het midden van deze eeuw tegen een dergelijk initiatief aankeek blijkt
uit het Kunstreisboek voor Nederland. Men waardeerde het resultaat niet als een
historisch fenomeen en beschouwde het kasteel als monument gedegradeerd. ‘Door
allerzonderlingste verfraaiingen en neo-gotische toevoegingen in de vorige eeuw’,
schreef D.H.G. Bolten in de eerste druk uit 1953, ‘heeft dit bouwwerk zijn
oudheidkundige waarde grotendeels verloren.’ Bij de oudheidkundige waarde die
hij nog aanwezig achtte, dacht hij zeker niet aan de bouwfragmenten; ze worden in
geen enkele druk van het kunstreisboek vermeld. Werd in de eerste druk het
waarde-oordeel nog sterk beïnvloed door een afkeer voor de negentiende-eeuwse
architectuur, in de derde druk uit 1960 zwakte C.J.A.C. Peeters het al enigszins af
waar hij schrijft dat ‘dit bouwwerk een typisch accent van die tijd gekregen’ heeft.
De opmerking dat de voorburcht ‘minder onder de verfraaiingswoede van de vorige
eeuw [heeft] geleden’ bleef echter tot aan de laatste, zevende druk uit 1977
ongewijzigd. Wel werd vermeld dat restauraties in de jaren zestig wijzigingen brachten
in het neo-gotische uiterlijk, doelend op het terugrestaureren van het kasteel naar de
achttiende-eeuwse situatie. Wat er met de vele tientallen bouwfragmenten uit de
gevels gebeurd is, is niet bekend. Waarschijnlijk zijn ze zonder pardon in de container
beland waarmee een schat aan bouwfragmenten verloren is gegaan.
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Een ander belangrijk particulier initiatief vond in 1899 plaats, toen J.A. Heuff
circa tweehonderd zestiende- en zeventiende-eeuwse bouwfragmenten van het
voormalig kasteel van Buren bijeen bracht en samenstelde tot één (gedenk) monument
van spolia (afb. 15).49. In jaren zestig van onze eeuw werd het op de monumentenlijst
geplaatst. In 1972 kreeg de gemeente van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
onderhands toestemming om op dezelfde plaats een nieuw monument te bouwen
waarbij nog slechts twee kapitelen en twee fragmenten van het hoofdgestel werden
toegepast. De reden was enigszins simplistisch: men wilde een centraal geplaatste
tekstplaat in een sobere omgeving van slechts enkele fragmenten om, aldus de
architect, ‘het monumentje op een
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wat minder opvallende wijze te plaatsen en er een wat meer beheerste en bescheiden
opstelling van te maken.’50. De overige fragmenten werden gedeponeerd in de tuin
van het Museum der Koninklijke Marechaussee in Buren en nadien weer verplaatst.
Nu zijn ze op diverse plaatsen ondergebracht.51. Helaas is deze voor Nederland unieke
collectie bouwfragmenten, met name die van de renaissance arkade, niet meer
beschermd en is er geen blijvende, passende museale opstelling voor gecreërd.

Vogelvrij
Met de vorming van een collectie bouwkunst volgde het Rijksmuseum, zoals gezegd,
een negentiende-eeuwse traditie. De ‘afdeling’ die een zo goed mogelijk beeld moest
geven van de nationale architectuurgeschiedenis was echter geen lang leven beschoren.
De opstelling in de kelder werd opgeheven en sommige van de bouwfragmenten in
de tuin maakten in 1906-1909 plaats voor de Druckeruitbouw; andere raakten inpandig
bij uitbreiding van deze vleugel in 1913-1916. Langzamerhand werden vele rond de
eeuwwisseling verzamelde bouwfragmenten en interieur-onderdelen in bruikleen
gegeven of teruggebracht naar de plaats van herkomst, zoals het beschilderde houten
tongewelf uit Warmenhuizen en veel fragmenten van de St.-Janskathedraal te
's-Hertogenbosch. Bouwfragmenten met een hoge kunsthistorische waarde werden
nog wel opgesteld, bijvoorbeeld bij de inrichting van de westelijke binnenplaats
nadat in 1927 de gipscollectie daaruit was verwijderd.
(Wat nog rest van het buitenmuseum behoort nu tot de vast opgestelde collectie
en wordt tegenwoordig gezien als deel van de zichtbare geschiedenis van het
museum.52.) De gipscollectie werd, uitgezonderd de bruikleen aan de Haagse
Academie, grotendeels vernietigd.
Ten grondslag aan al deze wijzigingen lagen veranderde ideeën over de functie
van het museum en over museumpresentatie, en een ander denkbeeld over de
historische, educatieve waarde van een dergelijke collectie. Mogelijk heeft de uiterst
kritische recensie van prof. W. Vogelsang op de in 1915 uitgegeven catalogus van
de gipscollectie zelfs de doorslag gegeven voor de uiteindelijke opheffing van de
gipscollectie.53. Vogelsangs kritiek gold de catalogus, de inrichting en de keuze van
de voorwerpen en hij gaf zijn eigen ideeën over wat een wetenschappelijk aanpak
zou moeten zijn. Eén opmerking met name klinkt als een doodvonnis voor de collectie.
‘Ik weet wel,’ schreef Vogelsang, ‘dat er op nog een vierde kategorie van bezoekers
kan worden gerekend. Ik meen op de “nabootsende kunstenaars” (?) en kunstnijveren,
die hier een materiaal aantreffen, dat hen in staat stelt met passer en duimstok
gegevens te verzamelen. Maar het belang van deze groep, die men voor een gedeelte
ook wel, minder deftig, die der vervalschers zou kunnen noemen, kan een Regeering,
die 't wel met kunst en moraal meent, kwalijk op 't oog hebben.’54. Jhr mr Victor de
Stuers, die zich voor het ontstaan van deze collectie verantwoordelijk voelde, was
zeer verontwaardigd over de recensie en erdoor aangeslagen. In een badinerende
reactie, afzonderlijk gepubliceerd onder de veelzeggende titel Professor Vogelsang,
verantwoordde hij het doel en de ontstaansgeschiedenis van de gipscollectie.55.
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Nieuwezijds Kapel te Amsterdam
Een voorbeeld van een collectie die tachtig jaar bijeen bleef, maar uiteindelijk weer
geheel uiteen viel en grotendeels in de handel terecht kwam, is die van de
bouwfragmenten van de in 1908 gesloopte Nieuwezijds Kapel te Amsterdam uit de
tweede helft van de vijftiende eeuw (afb. 16). Bij de sloop werden alle houten en
natuurstenen figuratieve onderdelen bewaard, als ook alle kapitelen, consoles en de
schachten, scheibogen, traceeringen, boogfries en deklijst, die nodig waren om ooit
weer drie traveeën te kunnen opstellen.56. Verder bewaarde men nog de dubbele
ingang van de zuidelijke transeptgevel, onderdelen van de tijdens de sloop gevonden
westelijke ingang, een renaissance nis, arcaturen, boogfriezen en bijvoorbeeld
beeldconsoles en overhuivingen van de steunberen. Aanvankelijk werd een groot
deel van de bouwfragmenten aan het Rijksmuseum in bruikleen gegeven door de
Nederduitsch Hervormde Gemeente, die volgens het sloopbestek eigenaar zou blijven
van de sculpturale fragmenten. Tot 1914, toen de tweede Druckeruitbouw gerealiseerd
zou gaan worden, stonden zes ingekorte pijlers met kapitelen en basementen in de
tuin opgesteld (afb. 17). Daarna verhuisde de collectie naar de tuin van de
Rijksacademie voor Beeldende Kunsten en daarvandaan, in 1926, naar het terrein
van de stadskwekerij op het voormalige landgoed Frankendael. Daar werden ze in
de openlucht opgesteld en in 1942-1943 minitieus opgemeten, zoals uit de tekeningen
blijkt (afb. 18).57.
‘Nu van dit eens zoo fraaie gebouw fragmenten bewaard bleven en de inzichten
omtrent de waarde van de door het voorgeslacht gestichte monumenten zich sedert
de afbraak der kapel hebben gewijzigd,’ schreef J. van Breen in 1945, ‘rust op het
thans levende geslacht de plicht om aan dezen toestand een einde te maken en om
deze uit een architectonische, sculptured en kunsthistorisch oogpunt zoo belangrijke
fragmenten te verzamelen en te herplaatsen in een daartoe te bouwen kapel, als zijnde
de aangewe-
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zen plaats om hen tentoon te stellen.’58. Het mocht er echter niet van komen. In 1953
werden de fragmenten op instigatie van het net opgerichte Gemeentelijke Bureau
Monumentenzorg verplaatst naar het terrein rondom de in 1953 aangekochte
voormalige Synagoge in de Nieuwe Uilenburgerstraat (het latere restauratieatelier
Uilenburg). Daar werden ze

16 De Nieuwezijds Kapel te Amsterdam tijdens de sloop in 1908. Fotograaf onbekend (collectie
RDMZ).

onzorgvuldig opgeslagen en met weinig zorg beheerd (tezamen met vele fragmenten
van gesloopte en op herplaatsing wachtende topgevels van Amsterdamse huizen).
Een nieuwe inventarisatie in 1984 telde nog slechts 529 fragmenten. In 1988
belandden ze allemaal per abuis in de handel. Allerlei fragmenten werden op een
ludieke wijze opgestapeld en voorzien van een glazen blad als ‘tuintafel’ aangeboden.
In 1989 belandden de restanten op een veiling van Christie's, Decorative garden
statuary and furniture, in de tuin van het Amsterdamse Hilton hotel. Dat kort hiervoor
door bemiddeling van de Stichting ‘Amsterdam Versierd’ een complete zuil op het
Rokin werd opgesteld, is slechts een schrale troost. In 1945 waren de nodige
bouwfragmenten ook op andere plaatsen dan Frankendael ondergebracht; deels in
museale collecties. Zo bevond zich toen in het Rijksmuseum (bruikleen van het
Koninklijk Oudheidkundig Genootschap) een schraagbeeldje, voorstellend een
‘melkmeisje’, en drie uit de sluiting afkomstige, afgezaagde muurstijlen met
manskoppen. Deze fragmenten bevinden zich nu in het Amsterdams Historisch
Museum en als herkomst werd in de onlangs gepubliceerde bestandscatalogus met
een vraagteken de Nieuwezijds Kapel vermeld.59.

Kopie en origineel
De vermindering van de museale interesse voor bouwfragmenten had ook gevolgen
voor fragmenten die bij sloop vrijkwamen of bij nieuwe restauraties, wanneer ze
door kopieën waren vervangen omdat ze
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17 Een zestal ingekorte pijlers van de Nieuwezijds Kapel zoals deze tot 1914 opgesteld stonden in de
tuin van het Rijksmuseum. Foto Blitz, Utrecht (collectie RDMZ), omstreeks 1910.

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

217

18 Opmetingstekening van kolom D, E en F van de Nieuwezijds Kapel. Tekenaar onbekend, januari
1943. Collectie Monumentenzorg Amsterdam.

waren aangetast. Ook van de zijde van de architecten, die sinds lang een belangrijke
stempel drukten op de restauratiepraktijk, viel niet veel interesse te verwachten. De
genoemde voorbeelden van Heeswijk en Buren lieten dit al zien. Overigens was de
traditie om bij restauraties beschadigde originele onderdelen te kopiëren zonder zich
vervolgens nog om het origineel te bekommeren al ouder. Maar in de laat
negentiende-eeuwse restauratiepraktijk was het teminste nog gebruik geweest om
bouwfragmenten - wanneer het belangrijke onderdelen betrof die geen functie meer
geacht werden te hebben (een uitzondering daargelaten) - af te staan aan het
Rijksmuseum. Dit gebeurde aanvankelijk in opdracht van het College van
Rijksadviseurs van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen, en na 1879 op verzoek
van Cuypers en De Stuers.60.
Het gebrek aan interesse voor het originele fragment nadat het eenmaal is
gekopieerd, heeft te maken met de overtuiging dat een monument door kopiëren ‘in
oude luister’ hersteld kan worden. Het was weliswaar geen onomstreden idee, maar
toch ging men bij de meeste restauraties telkens weer van deze overtuiging uit,
ondanks het al oude restauratiedebat over het wel of niet mogen en kunnen kopiëren.
Tot op de dag van vandaag is er wat dat betreft niet veel veranderd; de vastlegging
in Nederland sinds 1917 van officiële standpunten in beginselverklaringen en de
ondertekening van charters met als uitgangspunt ‘behouden gaat vóór vernieuwen’
hebben daar niet veel verandering in gebracht.61. Het draait hier om een al oude
tegenstelling tussen met name architecten en historici, die door P. Philipot op heldere
wijze werd getypeerd als een tegenstelling tussen sommigen die geloven in de
mogelijkheid van stijlrestauratie en anderen die slechts conservering geoorloofd
achten omdat de historische tijd nu eenmaal onomkeerbaar is.62. De
restauratiediscussies uit de afgelopen twee eeuwen zijn, zoals W.F. Denslagen
aantoonde, telkens weer te herleiden tot deze tegenstelling, die bijvoorbeeld in de
negentiende eeuw het inzichtelijkst werd verwoord door Viollet-le-Duc en Ruskin.63.
Aan regelingen tot behoud van het origineel werd dus niet gedacht: in de regel
geloofde men in de omkeerbaarheid van de historische tijd en in het vermogen van
de restaurateur om de authentieke uitdrukking van de handwerker uit het verleden
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terug te vinden. Een replica werd gelijk gesteld aan het origineel, of eigenlijk zelfs
beter geacht. Naast originele bouwfragmenten en bijvoorbeeld kapconstructies, ging
ook bouwsculptuur in de restauratiepraktijk door ‘herstel in oude luister’ verloren.
Het was eerder regel dan uitzondering om beschadigde of verweerde bouwsculptuur
waar nodig bij te modeleren en vervolgens na te hakken. Het origineel werd
vervolgens van geen waarde meer geacht en in het gunstigste geval keerde het terug
naar de plaats van herkomst om veelal op een zolder in de vergetelheid te raken.
Dikwijls bleef het echter op het atelier achter. Hoewel vaak aanvankelijk nog als
voorbeeldmateriaal bewaard, werd menig fragment uiteindelijk alsnog weggegooid
of het belandde in de handel.
Recent nog werd bij Sotheby's een kop geveild van één van Artus Quellinus'
riviergoden van het timpaan van het paleis op de Dam (zijde
Nieuwe-Zijdsvoorburgwal), die door de zoon van de restaurateur was ingebracht.
Tot op de dag van vandaag is de restauratiepraktijk
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19 Originele (1566) en nieuwe karyatide (1984-1985) van de voorgevel van het huis ‘Dit is in
Bethlehem’ te Gorinchem. Foto's G.J. Dukker (RDMZ), 1984, resp. 1985.

nauwelijks veranderd. Gelukkig worden de laatste jaren al wel steeds meer
natuurstenen onderdelen volgens de impregnatiemethode behandeld waardoor ze ter
plaatse kunnen worden gehandhaafd.64.
Dat men meer waarde hechtte aan een replica blijkt ook uit het feit dat men vroeger
slechts zelden de onderdelen fotografeerde alvorens ze werden gekopieerd. Zo zijn
er slechts zeven foto's uit 1906-1908 van de vierendertig in 1926-1928 vernieuwde
originele terracotta renaissance medaillons van het paleis van Hendrik III te Breda.
Overigens werden de kopieën aan het eind van de restauratie wel integraal
gefotografeerd. De verblijfplaats van de bijgemodeleerde en vervolgens
overgeschilderde originele medaillons is nog te volgen tot in het begin van de jaren
zestig. Ze lagen toen nog opgeslagen bij de Grote Kerk waarvan de restauratie haar
voltooiing naderde. Toen de bouwplaats opgeruimd werd, wilde het museum in Breda
slechts drie originelen hebben waarna de rest werd afgevoerd.
Als het origineel al werd gefotografeerd, dan veelal tegelijk met de replica teneinde
met trots de prestatie

te kunnen tonen. (Niet dat trots niet gerechtvaardigd was. De vakkundigheid was
vaak bewonderenswaardig en vaak was nu eenmaal kopiëren - en later het maken
van afgietsels - noodzakelijk. Het rechtvaardigde echter niet de desinteresse voor het
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origineel.) Een voorbeeld van een foto van zo'n opstelling van (gecompleteerd)
origineel naast replica is die van de in 1988 vernieuwde saterfiguren van de
Dalempoort te Gorinchem uit 1595-1597 (fotoarchief RDMZ). Helaas werd ook bij
de Dalempoort niet van te voren geregeld wat er diende te gebeuren met twee van
de vier originele hoekconsoles, die niet meer herplaatst werden; tegenwoordig
bevinden ze zich in particulier bezit.
Een regeling tot behoud had ook van te voren getroffen kunnen worden voor het
renaissance beeldhouwwerk van de voorgevel van het huis ‘Dit is in Bethlehem’ uit
1566, eveneens te Gorinchem. Men was genoodzaakt het beeldhouwwerk, dat door
vele afsluitende verflagen sterk was aangetast, te vernieuwen. Was het echter bij de
restauratie in 1984-1985 van te voren ter plekke geconserveerd (door het aanbrengen
van een conserverings-preparaat, dat afdoende is bij het niet meer blootstellen aan
het weer) dan zou verwijdering minder beschadigingen hebben opgeleverd. Nu moest
de sculptuur uit de container worden gered (afb. 19).65.
Eenzelfde verhaal gaat op voor het originele timpaan van het Paleis Lange Voorhout
te 's-Gravenhage, dat
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tussen 1760-1764 werd gebouwd in opdracht van Antony Patras naar ontwerp van
Pieter de Swart.
Ook hier had conservering ter plekke, voorafgaande aan de demontage omstreeks
1990, veel schade kunnen voorkomen. Door bemiddeling van de restauratiearchitect
kon een deel van dit timpaan - voor het geheel was het te laat - alsnog behouden
blijven.
Door het te laat onderkennen van de situatie rest nu ter plekke een slecht uitgevoerd
afgietsel.

De erfenis
‘Bouwfragmenten hebben aantrekkingskracht’ schreef Van Leeuwen. Dat is zo, maar
toch is van een zorg van officiële zijde nauwelijks sprake. Vaak is dat wat nog rest
te danken aan het particulier initiatief; dit geldt bijvoorbeeld voor de genoemde zuil
op het Rokin. De zorg komt meestal te laat en betreft veelal slechts de schamele
restanten.
Ook oudere, bij restauraties gevonden bouwfragmenten bleken toch vaak niet die
aantrekkingskracht te hebben en troffen vaak een zelfde lot. In 1962 bijvoorbeeld
werden, bij het openbreken van dichtgemetselde nissen in de zijbeuken van de
St.-Petruskerk te Boxtel natuurstenen bouwfragmenten gevonden waaronder delen
van het in 1607-1608 gebouwde oxaal. Dit oxaal werd waarschijnlijk tijdens de
verbouwing van de kerk in 1823-1827 gesloopt. Van wetenschappelijke zijde werd
belangstelling getoond: de fragmenten werden gedocumenteerd, opgemeten en globaal
gefotografeerd. Op basis hiervan lukte het zelfs om op papier tot een spectaculaire,
alhoewel niet onomstreden reconstructie van het oxaal te komen.66. Aan behoud van
de fragmenten zelf ter verificatie werd daarbij niet gedacht; er werden in ieder geval
geen stappen in die richting ondernomen. Nu zijn ze spoorloos na vele malen van
verblijfplaatst te hebben gewisseld. Ze delen hiermee hetzelfde lot als de fragmenten
die in 1919 werden gevonden in spaarnissen onder de vensters van de kooromgang
en waarvan de verblijfplaats in 1962 al niet meer bekend was.
Zo was men ook vergeten wat er nu precies gebeurd was met de uit 1765-1772
daterende en naar ontwerp van Pieter de Swart uitgevoerde (nieuwe) Delftse Poort
te Rotterdam: ‘een zeldzaam sieraad uit onze architectuurgeschiedenis’ zoals M.D.
Ozinga in 1939 schreef.67. Op vragen van een raadslid werd in 1970 nog door B. en
W. geantwoord, dat de poort tijdens het bombardement en de daarop volgende branden
in mei 1940 verloren was gegaan. Men was vergeten dat het Rotterdams Jaarboekje
in 1942 had gemeld, dat de sloop was begonnen op 30 mei 1941 en bovendien dat
zandstenen onderdelen gebruikt waren als versterking van de Ringdijk. Andere
fragmenten zouden zijn gesignaleerd als ‘groevemateriaal’ op de bouwplaats van de
restauratie van de Grote Kerk te Alkmaar. Verder werden gebeeldhouwde onderdelen
van de zijreliefs van de bovenbouw bewaard in de tuin achter de aula van het Museum
Boymans-Van Beuningen. Al deze feiten werden in 1975 in Trouw gepubliceerd.
‘Delfste Poort verdween in dijk aan Bergse Plas’, en waren voldoende om de
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speurtocht voort te zetten.68. Uiteindelijk zou dit resulteren in het bijeen brengen van
alle traceerbare fragmenten; helaas niet meer dan een tiental van de bovenbouw. De
in een particuliere tuin terecht gekomen kop van de Maasgod wordt echter niet meer
afgestaan. De andere fragmenten zullen op sokkels worden opgesteld in en bij een
spectaculaire (open) reconstructie van de poort in staal en neon naar ontwerp van
Cor Kraat. De ‘herbouw’ van deze inmiddels derde ‘Nieuwe Delftse Poort’ werd in
mei 1995 voltooid, mede dankzij een gift van Baron Thyssen Bornemisza.

Gemeentelijke depots
Door het verloren gaan van de museale belangstelling voor bouwfragmenten en dan
met name vanaf het moment dat het Rijksmuseum door de veranderde ideeën over
presentatie en collectievorming geen actief beleid meer voerde in het verwerven
ervan, ontstond het probleem wat er met de fragmenten moest gebeuren. Er moest
een nieuw onderkomen worden gevonden, niet alleen voor fragmenten die uit
collecties werden afgestoten, maar ook voor die welke nog in de toekomst vrij zouden
komen. Al waren musea, zoals ingeval Kerkdriel, nog wel bereid incidenteel
bouwfragmenten en met name bouwsculptuur van hoge kwaliteit in hun collecties
op te nemen, de inrichting van een afzonderlijk musée lapidaire was passé.
Zoals gezegd werd ten aanzien van de bouwfragmenten van de Nieuwezijds Kapel,
die het Rijksmuseum een tijd in bruikleen had gehad, besloten om ze op te slaan op
Frankendael. Dit was één van de gemeentelijke werven die ondermeer bestemd was
voor de opslag van bouwfragmenten. (Daarnaast lagen overigens ook van
Amsterdamse monumenten afkomstige bouwfragmenten opgeslagen bij het Stedelijk
Museum.)
De meeste grote steden beschikten over een dergelijke werf (veelal als onderdeel
van de stadswerf). Oorspronkelijk deden ze in de eerste plaats dienst als opslagruimte
van voor hergebruik bestemde interieuronderdelen en allerhande ten behoeve van
restauraties bestemde tweedehands historische bouwmaterialen. In de loop der tijd
werden deze gemeentelijke werven van de grote steden echter steeds vaker
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gebruikt als opslagplaats voor bouwfragmenten die eigenlijk een museale bestemming
verdienden. Ook werden er, sinds de opkomst van de bouwhistorische specialisatie,
typologische voorbeelden opgeslagen die tijdens restauraties waren verzameld en
inmiddels vaak zeldzaam zijn geworden.
Binnen deze collecties vormen de bouwfragmenten afkomstig van de vele gesloopte
gebouwen die van historisch belang geacht werden - al of niet beschermd - een
afzonderlijke categorie. Men hoopte ze ooit elders in de stad weer toe te kunnen
passen. Het betrof veelal gebouwen die voor grote stadsvernieuwingsprojecten en
stedelijke doorbraken plaats hadden moeten maken.69.
In Amsterdam werden na de oprichting van het gemeentelijk Bureau Monumentenzorg
in 1953 alle bouwfragmenten uit de werf van Frankendael en die van het Stedelijk
Museum - inmiddels verhuisd van de tuin naar de kelders - samengebracht op het
genoemde terrein van de voormalige synagoge.
Helaas was inmiddels tachtig procent van de fragmenten van het Stedelijk Museum
onherkenbaar verminkt; ze waren ook niet gedocumenteerd.70.
Ook in het gemeentelijk depot van Utrecht belandden veel interieuronderdelen
van met name in de jaren zestig en zeventig gesloopte panden. Eigenaren van
monumenten konden bij restauraties ter verfraaiing van hun panden een beroep doen
op het depot. De bebouwing die plaats moest maken voor Hoog Catharijne leverde
veel bouwfragmenten op, waaronder die van het belangrijke Jugendstil-gebouw ‘De
Utrecht’; een klein aantal van het exterieur werd in het nieuwe muziekcentrum
Vredenburg opnieuw toegepast.

20 De Bouwloods of het musée lapidaire van de St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Foto Ernst
van Mackelenbergh, Rosmalen, 1989.

Een aantal gemeentelijke werven raakten in de loop der tijd overvol, aangezien
veel voor herbouw of hertoepassing bewaarde fragmenten geen bestemming konden
krijgen. Hoe het afliep met de fragmenten van de Nieuwezijds Kapel en die van de
Provinciale Bibliotheek in Middelburg is reeds vermeld. Ook het gemeentelijk depot
van Leiden werd in de jaren tachtig geschoond; afgevoerd werden ondermeer originele
bouwfragmenten van het in 1929 verbrande en herbouwde Leidse stadhuis, die kort
daarvoor uit het Stedelijk Museum ‘De Lakenhal’ waren verwijderd. Het Utrechts
depot werd in 1993 zelfs geheel opgeheven en in Amsterdam is na een aantal
bezuinigingsronden nog geen duidelijk nieuw beleid ontwikkeld.
Van de historische musea voerde alleen Rotterdam in het recente verleden een
actief beleid in het veilig stellen van door sloop bedreigde belangrijke bouwsculptuur
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en bouwfragmenten. Ook hier echter dreigen bezuinigingsmaatregelen, die zelfs
consequenties kunnen hebben voor de bestaande collectie.
Veel waardevolle bouwfragmenten afkomstig van genoemde werven belandden
in de handel in tweedehands bouwmaterialen, in restauratie-ateliers of
restauratie-centra met de bedoeling ze elders weer toe te passen.71.
Een mooi voorbeeld dat het ook anders kan toont de (nieuwe) Bouwloods bij de
St.-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch (een fragmentengebouw en tevens
restauratie-archief) uit 1989 (afb. 20). Veel door Cuypers voor het Rijksmuseum
verworven fragmenten keerden, zoals vermeld, weer terug. Bij deze omvangrijke
collectie paste wel de bouw van zo'n musée lapidaire, die echter niet vanzelfsprekend
tot stand kwam en in Nederland een uitzondering is.72.

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

221

De Studiecollectie Bouwfragmenten en Historische Bouwmaterialen van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
Een andere nog overgebleven verzameling is die van het voormalig
beeldhouwersatelier van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Ze is in feite een
afspiegeling van de twintigste-eeuwse restauratiegeschiedenis. Het atelier werd in
1930 met de aanstelling van de beeldhouwer N. van der Schaft in gebruik genomen
en in 1989 opgeheven.73. Het was het enige ambachtelijke-restauratieatelier dat de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg ooit zelf in huis had.
Geleidelijk was op het atelier een verzameling gegroeid, die steeds meer gebruikt
werd als een studiecollectie voor de restauratiepraktijk, van originele bouwfragmenten
(achtergebleven in het atelier na te zijn bijgemodeleerd en vervolgens gekopieerd),
gipsafgietels van met name ornamentonderdelen en gipsstudies voor reconstructies.
Ten behoeve van de restauratiepraktijk werd ook een grote verzameling van
natuursteenmonsters aangelegd. Thans behoort alles tot de Studiecollectie
Bouwfragmenten en Historische Bouwmaterialen van de Rijksdienst.
Sinds de jaren vijftig en vooral sinds de oprichting van een afzonderlijke afdeling
voor bouwhistorisch onderzoek begin jaren zestig (inmiddels weer opgeheven), werd
er ook actief naar gestreefd om een overzicht te geven van historische bouwmaterialen,
zoals soorten bakstenen en gebakken profielstenen, gebakken
dakbedekkingsmaterialen, dakleien, wanden vloertegels, en hang- en sluitwerk
(waaronder de belangrijke schenking van K.T. Meindersma).74.
Recenter is het streven naar een overzicht van negentiende-eeuwse, industrieel
vervaardigde produkten (veelal bestelbaar op basis van voorbeeldboeken), zoals
producten in terracotta en zink- en stucornamenten. Verder zijn er allerlei vondsten
gedaan tijdens bouwhistorisch onderzoek met een documentaire waarde (afb. 21),
monsters van dendrochronologisch-onderzoek en natuurstenen bouwfragmenten die
meestal niet meer ter plekke te handhaven waren. In 1988 kon de collectie worden
verrijkt met een belangrijke schenking renaissance bouwbeeldhouwwerk en
architectuuronderdelen van het Bredase paleis van Hendrik III van Nassau uit 1536-ca.
1540.75.

Slot
Het door D.F. Lunsingh Scheurleer zo gewenste architectuurmuseum of musée
lapidaire is er niet gekomen, wel een Nederlands Architectuur Instituut. Dit Instituut
houdt zich echter bezig met de periode na 1850 en rekent het verzamelen van
bouwfragmenten
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21 Reconstructie van een romaans venster van de Hervormde Kerk te Kerkwijk door H. van der Wal
(1967). Collectie: Studiecollectie Bouwfragmenten en Historische Bouwmaterialen RDMZ. Foto
RDMZ.

niet tot haar taak. Ook de Rijksdienst voor de Monumentenzorg achtte de oprichting
van een musée lapidaire niet tot haar taak, al konden wel incidenteel kleinere
bouwfragmenten worden opgenomen in genoemde studieverzameling.
Al met al wordt er nog steeds geen structureel overheidsbeleid ten aanzien van
bouwfragmenten gevoerd. Men ziet bouwfragmenten niet als onvervangbare bron evenmin overigens als vaak het gebouw zelf -, niet als een archiefstuk dat we verplicht
zijn veilig te stellen voor de toekomst. Toch
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zullen toekomstige onderzoekers wel eens nieuwe vragen aan het materiaal willen
stellen, vragen die wij nu veronachtzamen of over het hoofd zien of die om andere
redenen nu nog onvoorspelbaar zijn.
Hier wordt geen pleidooi gehouden voor het bewaren van al het materiaal, maar
wel voor de noodzaak om in een vroeg stadium een verantwoorde keuze te maken
van belangrijke bouwfragmenten die in de toekomst vervangen moeten worden indien
conservering ter plekke niet meer mogelijk is of die bij sloop verloren dreigen te
gaan. Waar mogelijk dient dit te gebeuren binnen het vergunningenstelsel: opslag,
beheer en wedertoepassing kunnen in de vergunningbeslissing worden geregeld en
ten aanzien van te slopen monumenten kunnen fragmenten worden opgeëist. Ook al
is reeds veel afgevoerd, dat wat nog te vinden is verdient aandacht. Zo kunnen bij
grote kerken vaak nog veel bouwsculptuur en fragmenten her en der worden
aangetroffen. Bezien zou moeten worden of ze alsnog bijvoorbeeld onder de
Monumentenwet gebracht kunnen worden.76. Maar in tweede instantie zou de
oprichting van een musée lapidaire, annex studiecollectie van de geschiedenis van
het bouwen, misschien toch geen gek idee zijn.
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de Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum, (1991), p. 26-29.
H.E. van Gelder, ‘Beeldhouwwerk uit Italië’, Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en
Wetenschappen der Gemeente 's-Gravenhage, 3(1921), p. 124-125. In 1925 werd de collectie
door G.A.S. Snijder uitvoerig beschreven in: ‘Romeinsche ornament-fragmenten in het
Kunstnijverheidsmuseum te 's-Gravenhage’, Maandblad voor Beeldende Kunsten, 2(1925), p.
16-22 en p. 51-57.
Gelukkig werden in 1975 alsnog drie fragmenten aangekocht door het Allard Pierson Museum.
Bij een tuinveiling van Christie's doken nog twee andere fragmenten op (waaronder een door
Snijder afgebeeld Romeins fragment); de verzamelaar die ze voor f 500,- kon verwerven, zal
tevreden zijn geweest.
C.C.S. Wilmer, Museum op zolder. Het oudste stedelijk museum van Nederland in 1889 door
Anthony Grolman in 24 aquarellen uitgebeeld, Utrecht, 1988, p. 13-14.
Ch. Thiels, ‘Van antiquiteitenkamer tot museum’, Een paleis in Rotterdam, Rotterdam, 1986,
p. 22-34.
Ch. Thiels, op. cit. [n. 40], p. 31.
A. Hoynck van Papendrecht, Houtsnijwerk, 56 platen bevattende 145 afbeeldingen, Museum
van Oudheden der Gemeente Rotterdam, Rotterdam, 1928.
De huidige collectie bouwfragmenten van het Historisch Museum het Schielandhuis bestaat uit
drie in verschillende perioden tot stand gekomen deelverzamelingen. Als eerste de
kunstnijverheidsverzameling aangelegd door Hoynck van Papendrecht, als tweede dat wat
tijdens de Tweede Wereldoorlog werd verworven en ten derde de bouwfragmenten, die in het
recente verleden bij afbraak van gebouwen werden verzameld (met dank aan Ch. Thiels voor
de rondleidimg door het depot).
A.G. Schulte, ‘Het Stadhuis aan de Burchstraat’, Het Stadhuis van Nijmegen (Catalogi van het
kunstbezit van de Gemeente Nijmegen nr. 4), Nijmegen, 1982, p. 17-84 (voor de
Gedeputeerdenplaats met name: p. 17, n. 3, p. 41-42, afb. 43, p. 160).
Ook vóór 1800 zijn voorbeelden aan te wijzen waarbij sprake is van waardering of respect voor
onderdelen van gebouwen uit het verleden. Zo werden bijvoorbeeld in Italië spolia toegepast
bij de Aracoeli in Rome, bij de Dom in Pisa en in de elfde-eeuwse San Pietro a Grado bij Pisa.
Ook bij de keizers uit het Staufische huis was dit niet ongebruikelijk (met name bij hun kastelen
in Zuid-Italië), maar ook in Nederland is dit gebruik terug te vinden. Zo paste keizer Frederik
I, bijgenaamd Barbarossa spolia toe bij de decoratie van de Sint-Maartenskapel van zijn kasteel
in Nijmegen (aangevangen in 1155), ‘om de continuïteit van het Rijk aan te duiden.’ Twee
kapitelen bevinden zich nog in situ: ze zijn verwerkt bij de absis (ruïne) van de St.-Maartenskapel.
Daarnaast zijn veel van deze bouwfragmenten door opgravingen of anderszins bewaard gebleven
en met de in de bouwtijd zelf vervaardigde onderdelen vormen ze thans een indrukwekkende
collectie (G. Lemmens, ‘De burcht van Barbarossa’, Het Valkhof te Nijmegen, (Uitgegeven ter
gelegenheid van de tentoonstelling ‘Het Valkhof en de vroegste geschiedenis van de stad
Nijmegen’), Catalogi van het kunstbezit van de Gemeente Nijmegen, nr. 3, Nijmegen, 1980,
p. 59-72). Hergebruik van bouwfragmenten of onderdelen van gebouwen in Nederland van
voor 1800 zijn, voorzover mij bekend, zeldzaam. De voorbeelden die er zijn betreffen
voornamelijk het hergebruik van een aantal gebeeldhouwde poortjes. Reeds genoemd is de
toegangspoort van het kasteel Zuylenstein. In Amsterdam werden van de in 1571 gebouwde en
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Rossum, kan eveneens tot de vroege voorbeelden gerekend worden (het moment van
(ver)plaatsing is niet bekend).
W. van Leeuwen, op. cit. [n. 29], p. 334.
Een groot deel van de gehele verzameling werd door Frederik Muller in 1901 te 's-Hertogenbosch
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C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (De Nederlandse Monumenten van
Geschiedenis en Kunst), Den Haag, 1985, p. 343, afb. 354-356.
J.A. Heuff, ‘Overblijfselen van het kasteel Buren’, Gelre Bijdragen en Mededeelingen, 3(1900),
p. 237-241.
Brief van architect D. Wijma te Velp aan de Monumentencommissie der Provincie Gelderland,
d.d. 16 februari 1971 (postarchief RDMZ).
In 1983 werden de fragmenten zover mogelijk getraceerd en gefotografeerd, (cf. G.W.C. van
Wezel, ‘De architectuur-fragmenten van de renaissance arkade van het voormalige kasteel van
Buren’, Zeist, 24 augustus 1983 (archief RDMZ)).
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der Leeuw o.l.v. jhr. B. van Riemsdijk], Beknopte catalogus der pleisterafgietsels en andere
reproductiën van kunstvoorwerpen in het Rijksmuseum te Amsterdam, Boek- en Kunstdrukkerij
v/h Roeloffzen-Hübner & Van Santen, Amsterdam, 1915.
W. Vogelsang, op. cit. [n. 53], p. 200.
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J. van Breen, op. cit. [n. 56], p. 122-123, (‘Doordat deze fragmenten daar op drassigen grond
en onder boomen stonden, zakten sommige der zwaardere stukken bijna geheel in den grond
en werden alle spoedig door het opslaande struikgewas en door bemossing overwoekerd. De
tot drie maal toe [vóór 1942] herhaalde verhuizing en het opstellen gedurende alle jaargetijden
in de openlucht hebben nog al schade aan de scherpe kanten der blokken en de uitstekende
deelen van het beeldhouwwerk toegebracht.’); Anoniem, ‘Bouwfragmenten van de
Nieuwezijdskapel te Amsterdam’, Mededingen Nederlandsche Oudheidkundige Bond (Bijblad
tot de vierde serie van het Bulletin van...), (1942)7, p. 7.
J. van Breen, op. cit. [n. 56], p. 123.
M. Jonker, H. Vreeken, e.a., In Beeld gebracht. Beeldhouwkunst uit de collectie van het
Amsterdams Historisch Museum, Zwolle, 1995, cat. nr. 17, 18, 19 en 20. In de Nieuwe Kerk
bevonden zich tien kraagstenen, waarvan twee voorzien van figuratief beeldhouwwerk: ‘het
spijzigen der hongerigen’ en ‘de doden begraven’. Eerstgenoemde werd in 1981 door de
Hervormde Gemeente in bruikleen gegeven aan het AHM (M. Jonker, op. cit., cat. nr. 38). Ook
in Museum Amstelkring, in de Oude Kerk en in de in 1909-1912 gebouwde nieuwe
Nieuwezijdskapel bevonden zich in 1945 bouwfragmenten van de Nieuwezijds Kapel (J. van
Breen, op. cit., p. 123-124). Verder werden door Van Breen nog consoles getraceerd in de
collectie van het Bisschoppelijk Museum in Haarlem die zich nu in de collectie van het
Catharijneconvent in Utrecht bevinden.
W. van Leeuwen, op. cit. [n. 29], p. 335.
C. Peeters, ‘Behouden gaat vóór vernieuwen’, Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche
Oudheidkundige Bond, 77(1978), p. 3-7.
P. Philipot, ‘Architectuur en theorie van de restauratie’, Bulletin van de Koninklijke
Nederlandsche Oudheidkundige Bond, 77(1978), p. 8-10. De aanhangers van de eerste
overtuiging geloven in de mogelijkheid, zo schrijft Philipot, om te komen tot een ‘stijl-restauratie
[...], gebaseerd op een wezenlijk typologische opvatting van de architectuur; zij komt tot het
besluit dat men ontbrekende delen kan vervangen, ja zelfs een gebouw kan aanvullen, op grond
van een eenvoudige redenering door analogie met de typologie. Dat betekende, natuurlijk, de
archeologische kennis van een stijl verwarren met de mogelijkheid om in deze stijl te
herscheppen, zoals men de grammaticale en lexicale kennis van een dode taal zou verwarren
met de mogelijkheid om zich in deze taal uit te drukken.’ De aanhangers van het tweede standpunt
daarentegen gaan er van uit dat ‘de historische tijd onomkeerbaar [is], en niets kan dus de
restaurator in de mogelijkheid stellen de authentieke uitdrukking van de handwerker van het
verleden terug te vinden, zoals geen enkele filologische eruditie ons ooit zal in staat stellen ons

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

63.
64.

65.
66.

67.

68.
69.

70.

spontaan, authentiek, uit te drukken in een dode taal. De enig mogelijke maatregel ten opzichte
van een bouwwerk uit het verleden is dus de materiële conservatie van zijn resten, die de enige
waarborg zijn van zijn historische substantie.’
W.F. Denslagen, Omstreden herstel, 's-Gravenhage, 1978.
Een vroeg voorbeeld hiervan, zeker qua grootschaligheid, is de kloostergang van de Domkerk
te Utrecht (eind 14de eeuw-ca. 1460). Zeer veel onderdelen van de met rijke geometrische en
flamboyante traceringen gedecoreerde wanden werden in 1988 geïmpregneerd, nadat het
aanvankelijk nog de bedoeling was geweest om deze op traditionele wijze te kopiëren. De gevels
aan de hofzijde waren al wel door kopieën vervangen, tot zelfs twee maal toe. De eerste keer
in 1876-1896 onder leiding van P.J.H. Cuypers, waarbij slechts een enkel gebeeldhouwd frontaal
in de collectie van het Rijksmuseum werd opgenomen. Vanwege de slechte materiaalkeuze
besloot men in 1960-1962 voor de tweede maal tot een dergelijke ingreep. Aangezien de originele
frontalen niet bewaard waren kon men in 1958 alleen nog maar een kopie van een kopie maken;
de frontalen van Cuypers zijn thans opgesteld tegen de muren van een binnentuin naast de
Domtoren (G.W.C. van Wezel, ‘Waardestelling Kloostergang Domkerk’, restauratieadvies
(BHO 87-07, Zeist) 25 mei 1987 (postarchief RDMZ)). Een ander belangrijk voorbeeld van
het gebruik van de impregnatiemethode betreft de zuilen van de romaanse kloostergang van
St.-Marie (XIIB) eveneens te Utrecht. Een groot nadeel van deze methode is wel dat de te
impregneren onderdelen gedemonteerd moeten worden en dat ze (nog) niet in situ kan worden
uitgevoerd.
Bovendien is de methode niet reversibel en zijn de resultaten op de lange termijn nog niet
bekend. Overigens komt deze methode voor de grote middeleeuwse kerken - althans het
uitwendige ervan - sowieso te laat, aangezien deze inmiddels allemaal al eens ingrijpend
gerestaureerd werden. Daarom kan alleen nog maar aan de hand van secundaire of tertiaire
bronnen een studie worden gemaakt van de gotische bouwsculptuur, met name van pinakels,
hogels, kruisbloemen en dergelijke (cf. A.J. van Bommel (e.a.), ‘De volledige impregnatie van
natuursteen’, Restauratievademecum, RV-blad Natuursteen 01, (1991)).
De fragmenten bevinden zich nu in de collectie van de RDMZ.
J.P. Staal en G. Berends, ‘Het vroegere oxaal van de St.-Petruskerk te Boxtel’, Bulletin K.N.O.B.,
75(1976)1, p. 1-18; P.Th.A. Dorenbosch, De Boxtelse St.-Petrus. Kerk van de parochie
Sint-Petrus Stoel te Antiochië te Boxtel, Boxtel, 1983, p. 27-32.
M.D. Ozinga, ‘Pieter de Swart, architect der Stadhouderlijke Familie en zijn “school” (Gunckel,
Van Westenhout, Druck)’, Oudheidkundig Jaarboek. Vierde serie van het Bulletin van den
Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, 8(1939), p. 99-123.
H. Ledeboer, ‘Oorloggeweld overleefd maar toch gesloopt. Delfste Poort verdween in dijk aan
Bergse Plas’, Trouw, 23 december 1975.
Zo kwamen in Amsterdam door sloop in de loop van de twintigste eeuw ondermeer honderd zo niet meer - gebeeldhouwde geveltoppen vrij van historische panden uit de zeventiende tot
en met de negentiende eeuw. Vele werden in de loop der tijd weer toegepast; in de jaren dertig
al, op initiatief van de inspecteur Bouw- en Woningtoezicht E. van Houten, bij de bouw van
panden in historiserende stijl. Veel van deze panden werden ‘vanwege’ dit onderdeel op de
Monumentenlijst geplaatst en als zodanig in het Monumentenregister omschreven. Voor circa
vijftig geveltoppen, waaronder vele van panden die na de Tweede Wereldoorlog werden gesloopt,
is echter nog steeds geen bestemming gevonden (Th. Rouwhorst, ‘Historische natuurstenen
bouwfragmenten’, Het Nationaal Restauratie Centrum, Amsterdam, (z. jr. en p. nr.)). In 1993
nog werden vierentwintig geveltoppen ‘op ooghoogte’ geëxposeerd voor de oude muur van de
Voorwerf van de Koninklijke Marine op Kattenburg om de aandacht te trekken van mogelijke
sponsors (Over de restauratiefilosofische problemen van het wel of niet toepassen van deze
geveltoppen bij een reeds beschermd monument, waarvan bijvoorbeeld de bestaande geveltop
uit een latere periode dateert en van geen belang geacht wordt, is al veel te doen geweest (recent
nog ingeval Leidsegracht 12): H. Rowaan, ‘Leidsegracht 12 te Amsterdam’, Monumenten,
10(1989)7/8, p. 4-5; W. Hubers, ‘Leidsegracht 12 te Amsterdam’, idem p. 5; G. B[rinkgreve],
‘Op de bres voor Amsterdam XIX. Stichting De Verdwenen Stad of het lot der geveltoppen’,
Binnenstad, 27(1993)139, p. 22-23). In de discussies wordt helaas buiten beschouwing gelaten
inhoeverre, gezien de conditie van de bouwfragmenten, hergebruik in alle gevallen wel
verantwoord is en inhoeverre een besluit daartoe in de praktijk bijvoorbeeld niet alsnog
vernieuwing zou inhouden.
G. Brinkgreve, op. cit. [n. 69].
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71. Sinds 1972 is bijvoorbeeld in Gelderland de ‘Stichting Oudheidkundig Depot’ operationeel om
zonder winstoogmerk bij verbouwingen en sloop bouwfragmenten en materialen te verzamelen
voor hergebruik bij restauraties (Nieuwsbulletin KNOB, 71(1972), p. 141). In 1990 presenteerde
het Nationale Restauratie Centrum te Amsterdam het plan om te komen tot een databank voor
bouwfragmenten en materialen, en om inzicht te krijgen in de specialisaties van de
slopersbedrijven (M. Pronker, ‘Restauratie Centrum stelt databank op’, Cobouw, 15 juni 1990).
72. De geschiedenis van de bouwfragmenten van de Sint-Jan, de totstandkoming van de Bouwloods
en de collectie werden in een catalogus in 1989 gepubliceerd (C. Peeters en A.M. Koldeweij,
op. cit. [n. 28]; A.M. Koldeweij, ‘De expositie in de Bouwloods, verantwoording en catalogus’,
De Bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch, 's-Hertogenbosch, 1989, p.
33-112). Oudere mooie maar incidentele voorbeelden betreffen enkele museale opstellingen
van bouwsculptuur. In het Museum de Schotse huizen werden de oorspronkelijke gevelbeelden
van het Stadhuis van Veere (gekopieerd in 1931-1934) opgesteld en in de Koornmarktspoort
die van het Stadhuis van Kampen (gekopieerd in 1933-1938).
73. R. Meischke (voorwoord), in A. Slinger, e.a., Natuursteen in Monumenten, Baarn, 1980, p. 7-8.
74. G. Berends, ‘De Collectie bouwfragmenten bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg’,
(typescript, Zeist), april 1989.
75. G.W.C, van Wezel, ‘Regio Zuid. Geschiedenis van de bouwfragmenten van het paleis te Breda’,
Nieuwsbrief. Een uitgave van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, (1993)4, p. 7-8. Deze
fragmenten waren in 1962 tevoorschijn gekomen bij de sloop van de in 1828 gebouwde manege
van de Koninklijke Militaire Academie; ze werden tijdens de verbouwing van het paleis tot
KMA in 1826-1828 verwijderd en toen secundair toegepast in de fundering. Uiteindelijk zou
van wat in 1962 tevoorschijn was gekomen minder dan de helft gespaard blijven. Aangezien
veel door het grondwater was aangetast en bij de snelle droging uit elkaar viel (de
impregnatie-methode bestond toen helaas nog niet) moest ten eerste in 1962 een schifting
worden gemaakt. Daarnaast ging een deel verloren doordat de collectie geen officiële,
beschermde status had gekregen en niet was geïnventariseerd. In 1953 had men al een belangrijke,
zéér grote hoeveelheid bouwfragmenten afkomstig van het paleis gevonden in het Spanjaardsgat;
ze werden toen echter meteen afgevoerd zonder welke vorm van documentatie dan ook.
76. Grondbeginsel van de Monumentenwet (1988) is ‘het behoud van monumenten van bouwkunst
en archeologie, [..] zaken welke van belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor
de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde.’ Hierbij gelden de voorwaarden, dat
monumenten alleen beschermd kunnen worden indien ze onroerend zijn en ouder dan vijftig
jaar. Roerende zaken kunnen niet beschermd worden, wel zaken die op welke wijze dan ook
direkt met het gebouw (of duurzaam met de grond) verbonden zijn, waarbij men ook wel spreekt
van ‘bestanddeel van de hoofdzaak’ (BW, art. 3:4, lid 1) en in veel gevallen, namelijk 1134,
zijn op deze wijze onderdelen omschreven en beschermd. Voor de ‘monumenten van bouwkunst’
kan alleen een regeling worden getroffen door middel van voorschriften via het
vergunningenstelsel (artikel-11 van de Monumentenwet), zij het alleen tot behoud van onderdelen
die tijdens veranderingen aan het monument vrijkomen. Het gaat dan met andere woorden om
zaken die voorheen niet roerend waren. De regeling geldt dus niet meer voor fragmenten die
in het verleden tijdens restauraties of bij sloop vrij zijn gekomen. Hoewel het vergunningenstelsel
dus de mogelijkheden verschaft om vondsten en te vervangen belangrijke bouwfragmenten
(zaken) te beschermen (ook voor de Tweede Wereldoorlog viel dit al onder de voorwaarden
waarop rijkssubsidie werd verleend) is er in de praktijk zelden of nooit gebruik van gemaakt.
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Aart de Vries
‘Kulturfreundlich’ of ‘kulturfeindlich’: het lot van monumenten in
oorlogstijd
In tijden van oorlog is het culturele erfgoed de achillespees van de
beschaving, zowel bij aanval als verdediging. Bij elk gewapend conflict
zijn monumenten gesneuveld, en vaak als bewust gekozen doelwit, juist
omwille van de cultuurhistorische waarde: de herinnering aan de
beschaving die kunst- en bouwwerken vertegenwoordigen. In dit artikel
worden de lotgevallen van monumenten in Europa en hun culturele
betekenis bij diverse oorlogen belicht.

Bewuste cultuurvernietiging
Het bange vermoeden, zo'n twee jaar geleden, dat in het voormalige Joegoslavië op
grote schaal een bewuste, doelgerichte vernietiging van het culturele erfgoed
plaatsvond, is intussen bittere waarheid geworden. Etnische zuivering staat niet alleen
voor het deporteren of elimineren van bevolkingsgroepen, maar ook voor het uitwissen
van het zichtbare verleden, het vernietigen van monumenten als stille bewijsstukken
van een oud bestaansrecht. Daarom richtten de verwoestingen zich in Sarajevo voor
het merendeel op de oudste, Ottomaanse architectuur.1. De brug in Mostar, voor de
moslimbevolking symbool bij uitstek van haar oude, Ottomaanse wortels, maar voor
de Serviërs symbool van de Turkse overheersing, was misschien wel het meest
voorspelbare slachtoffer van de oorlog. De brug moest vernietigd, ook al had hij
geen enkel strategisch belang. Een aanbod van de Turkse regering om de brug in
dezelfde vorm te herbouwen werd door de Serviërs resoluut van de hand gewezen,
maar het aanbod van de Verenigde Naties om de brug te vervangen door een ‘neutrale’
stalen hangbrug vond genade. De ingestorte brug is nu symbool geworden voor de
grootschalige vernietiging van het Bosnische, Ottomaanse verleden. Precies zo hebben
de Serviërs, zo meldden speciale waarnemers, in bezet Kroatisch gebied negentig
procent van de katholieke kerken vernietigd.2. De verwoesting van het culturele
erfgoed wordt erkend als een schending van mensenrechten. De systematische en
doelbewuste vernietiging van de culturele identiteit wordt door het Haagse tribunaal
voor oorlogsmisdaden gezien als onderdeel van genocide en zal als zodanig berecht
worden. Een zo krachtige veroordeling heeft sinds 1914 nog nooit plaatsgevonden.
Wel bestonden er al vóór de Eerste Wereldoorlog internationale afspraken over de
bescherming van onder meer historische monumenten en roerende cultuurgoederen
ten tijde van oorlogshandelingen.3. Hebben deze afspraken, vastgelegd in de
zogenaamde Verdragen van 's-Gravenhage (1899, herzien in 1907 en 1953) en de
Geneefse Conventie, dan geen enkel effect gehad? De balans na twee wereldoorlogen
en de oorlog in Joegoslavië stemt somber. Het enige effect is wellicht dat tegen de
verwoestingen werd geprotesteerd, dat ze in het nieuws kwamen en dat ze zo goed
en zo kwaad als het ging, werden geïnventariseerd met oog op herstel en
wederopbouw.
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In de Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn heel wat monumenten verwoest onder
verwijzing naar artikel 27 van de Haagse Conventie van 1907. Hierin stond dat
gebouwen die onder het verdrag vallen (o.a. monumenten) niet voor militaire
doeleinden mogen worden gebruikt. In 1914 zijn tijdens het Duitse offensief in
Vlaanderen en Noord-Frankrijk tientallen kerktorens zwaar beschoten c.q. verwoest,
omdat ze als uitkijkpost zouden hebben gediend (afb. 1).
Met hetzelfde argument legitimeerden de Duitsers de langdurige bombardementen
op de kathedraal van Reims, van 1914 tot 1917. Overigens werden dergelijke ‘excuses’
ook al vóór de Haagse Conventie aangevoerd, zoals bij de zware Duitse beschietingen
van de kathedraal van Straatsburg tijdens de Frans-Duitse
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1 Deze foto uit de New York Tribune werd door de Duitsers ter verdediging van hun beschieting van
de toren van Antwerpen aangevoerd. Het onderschrift luidt: Deze naar een foto gemaakte afbeelding
in een niet-Duits gezind orgaan bewijst het door onze tegenstander steeds maar weer met klem
ontkende feit dat zij zelfs hun beste kerkelijke monumenten militair misbruikten. Afgedrukt in Sauer,
Die Zerstörung von Kirchen..., 1917.

oorlog in 1870. In hoeverre zulke beschietingen militair onvermijdelijk waren is
natuurlijk nooit te achterhalen. Wat Straatsburg betreft misschien wel, de Pruissische
veldtocht tegen Napoleon III was niet ‘kulturfeindlich’, was juist gericht op de
annexatie van Elzas-Lotharingen als oud Duits gebied. Bovendien gold de munster
sedert Goethe's loftuiting als een Duits meesterwerk - althans voor de Duitsers.
Bewuste cultuurvernietiging lag hier om meerdere redenen dus niet zo voor de hand.
In Reims en in zoveel plaatsen elders zijn de schendingen van ‘Den Haag’ altijd
omstreden gebleven.

1914-1918: Le Vandalisme allemand
Monumenten en roerende cultuurgoerderen zijn altijd wel het slachtoffer van
opzettelijke vernietiging geweest. Tijdens oorlogen, maar ook tijdens revoluties (de
Jacobijnen hebben tijdens de Franse Revolutie meer verwoestingen aangericht dan
enige periode daaraan voorafgaand) of andere interne conflicten (de Reformatie, de
Commune).4. Maar nooit heeft de bewuste verwoesting van cultureel erfgoed een zo
grote rol gespeeld als in de Eerste Wereldoorlog. Niet alleen in de zin van het grote
aantal verwoestingen, maar ook in de zin van de papieren oorlogvoering die zelfs
nog na 1918 voortwoedde. Veel Franse en Belgische kunsthistorici en
monumentenzorgers trokken van leer tegen de eindeloze reeks verwoestingen van
steden, waarvan de namen nog altijd een treurige associatie oproepen: Leuven, Ieperen
(afb. 2), Arras, Reims, Soissons, enz. Om de protesten kracht bij te zetten had de
Franse regering onder de neutrale landen een brochure verspreid waarvan de titel
weinig te raden liet: Les Allemands destructeurs. Bij niemand was de
verontwaardiging over het ‘vandalisme en de barbarij’ van de Duitse legers groter
dan bij de vooraanstaande Franse kunsthistoricus Emile Mâle. Deze gaf uiting aan
zijn woede door in een aantal opstellen de minderwaardigheid van de Duitse kunst
ten opzichte van de Franse te bewijzen.5. De Romaanse kerken van Keulen danken
naar zijn mening hun ontwerp volledig aan Lombardije en hebben niets eigens. De
dom is niets dan een afgeleide van Amiens. De bouwmeester van Straatsburg was
geen Duitser, maar een Fransman. Toegegeven: de spits van de noordtoren was het
werk van een Keulse architect. En dat was dan ook te zien, want als kunstwerk was
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hij mislukt en de uitvoering was matig. Zo is ongeveer de laatdunkende teneur van
zijn betoog.
Aan de Duitse zijde was is de verontwaardiging over de pamfletten van hun altijd
hooggeachte Franse vakgenoot groot. Tien vooraanstaande kunsthistorici staken de
koppen bijeen en schreven elk een reactie op Mâles hoofdstukken De kunst van de
Germaanse volken, Romaanse bouwkunst en Gotische architectuur, die speciaal voor
deze gelegenheid in Duitse vertaling waren uitgegeven.6. Geleerden als Paul Clemen
(toentertijd Kunstbeauftragter, hoofd van de kunstbescherming in dienst van het
leger), Cornelius Gurlitt en Josef Strygowski putten zich uit om de Franse aantijgingen
wetenschappelijk te weerleggen. Natuurlijk zou het interessant zijn te weten of Mâle
nu echt meende wat hij zei en of hij dat later ook nog vond. Maar waar het om gaat
is dat zijn aanval op de Duitse kunst, hoe onwaar ook, voortkwam uit gevoelens van
diepe weerzin, ja zelfs haat, over wat de ‘barbaren’ onnodig hadden aangericht. Dat
voelden Clemen en de zijnen ook wel, want Mâles pamflet Le Vandalisme Allemand,
een felle aanklacht tegen de zinloze verwoestingen van de kathedralen van Reims
en Soissons en het kasteel van Coucy, werd wijselijk doodgezwegen.
Men had besloten Mâle van repliek te dienen ‘opdat de Duitse vakgenoten zich
ervan konden overtuigen hoezeer oorlog en volkerenhaat in Frankrijk zelfs de
kunstwetenschap hebben vergiftigd’, aldus initiatiefnemer Otto Grautoff in zijn
inleiding. Kunnen vakbroeders broeders blijven als hun kathedralen in puin zijn
geschoten en hun musea zijn leeggeroofd? Ja, maar dan hadden zij ook maar geen
weerstand moeten bieden, zou het antwoord van de Duitse kunstbeschermer Gurlitt
zijn geweest. Deze had in 1916 een boek geschreven dat blijkens de titel zou moeten
gaan over kunstbescherming in oorlogstijd, maar dat
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2 Ieperen: een van de steden die tijdens en na het Duitse offensief in België het zwaarst werden
getroffen. Foto van voor 1917.

in feite een apologie van het Duitse optreden in Frankrijk en België tussen 1914 en
1918 was. Als soldaat had Gurlitt nog in 1870/71 in Frankrijk gevochten en uit die
tijd haalde hij de volgende herinnering op: ‘Onvergetelijk was de indruk die de
kathedraal van Chartres in 1871 op mij als jong architekt en soldaat maakte. De mis
werd rustig voortgezet, geen steen werd beschadigd. En zo ging het overal in bezet
gebied. Het was toen nog een ongeschreven wet die ons Duitsers voorschreef om
monumenten, waarin geen weerstand werd geboden, met heilig ontzag te behandelen.
En wat dat betreft is er in het Duitse leger niets veranderd!’.7. Vrij vertaald: aan ons
ligt het niet, toen niet en nu niet. Kijk bovendien maar eens hoeveel meer er in
Frankrijk verwoest is bij interne strijd zoals godsdienstoorlogen en revoluties dan
tijdens de oorlogen van 1813/14 en 1870/71. En wat in 1914 is verwoest, is te wijten
aan het feit dat de Fransen slechts gebrekkig gevolg gaven aan de Haagse Conventie,
want ‘zoals in zoveel andere zaken zijn de Fransen ook in de organisatie van de
monumentenzorg achtergebleven’. Het is de retoriek van een fanatieke oud-strijder,
die zich meer bekommert om de schuldvraag dan om de monumenten. Het zware
verbale geschut van Duitse kunstbeschermers als Clemen, Grautoff, Gurlitt en Sauer
fungeerde voornamelijk ten behoeve van de militaire propaganda-machine, die er
op gericht was om de Belgische en Franse beschuldigingen van de massale
verwoesting van steden te pareren.8. Gevoelens van verachting en haat zetten de toon
in alle geschriften, Duitse én Franse, over kunst en kunstbescherming tijdens en na
de Eerste Wereldoorlog. Wat blijft is - nogmaals - de vraag of er zònder Haagse
Conventie niet evenveel verwoest zou zijn.

De Tweede Wereldoorlog
De golf van verontwaardiging over de ‘Zerstörungenpiquet’, zoals de Duitse
vernielzucht in de Eerste Wereldoorlog ook wel smalend werd genoemd, bleef tijdens
en na de Tweede Wereldoorlog vrijwel uit.
Wel werden er nuchtere rapportages opgesteld door Engelse en Amerikaanse
legerdiensten over de aard en de herstelbaarheid van de verwoestingen.9. Zo nuchter
dat het vaak zelfs niet duidelijk is door wie de verwoestingen zijn aangericht, door
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de Duitsers of door de Geallieerden. Slechts bij uitzondering wordt melding gemaakt
van strategisch niet noodzakelijke, Duitse verwoestingen. Wel is er veel aandacht
voor kunstroof uit plaatselijke musea, vooral in Italië. Een Amerikaans/Engels boek
dat honderden foto's laat zien van verwoeste gebouwen, verwoest in even groten
getale door de Geallieerden als door de Duitsers, zou na de Eerste Wereldoorlog
ondenkbaar zijn geweest.10.
Hoe is deze zo heel andere reactie te verklaren? De verwoestingen in de Tweede
Wereldoorlog waren er niet minder om, wel massaler en daarom misschien
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moeilijker als bewuste cultuurvernietiging te duiden. Aan het begin van de oorlog
moest de Duitse verwoesting van Warschau in 1939 Polen tot overgave dwingen.
Nederland moest snel capituleren, vandaar het afschrikwekkende bombardement van
Rotterdam. En om het allerlaatste verzet te smoren nog de verwoesting van de oude
binnenstad van Middelburg: militair gezien onnodig, maar wel demoraliserend.
Coventry werd verwoest om Engeland op de knieën te krijgen. Veel van zulke
bombardementen, Hitlers Coventrierungen, volgden en ook de Geallieerden lieten
zich niet onbetuigd. Vooral aan het eind van de oorlog richtten de wederzijdse
bombardementen zich steeds meer op burgerdoelen en oude stadscentra. In Dresden
troffen de Engelse bommen alleen het oude centrum, de industriegebieden bleven
gespaard.11. Na de aanval op Dresden en vele andere Duitse cultuursteden van Lübeck
tot Würzburg volgden Duitse tegen-bombardementen op historische steden in
Engeland (de zogenaamde Bädeker-raids).
Tijdens de geallieerde opmars in Frankrijk heeft Hitler onder alle belangrijke
monumenten van Parijs springladingen laten leggen. Dat zijn herhaalde bevel, op 22
augustus 1944, vlak voor de inname van de stad door de geallieerden, om alle
belangrijke gebouwen en bruggen op te blazen niet werd opgevolgd, is te danken
aan generaal von Choltitz, het hoofd van strijdkrachten in de stad. Op Hitlers
telefonische woedeuitbarstingen (‘Brennt Paris?’) bleef het stil. Niet overal liep de
Duitse terugtrekking zo goed af. In Urbino blies de bezetter, vlak voordat hij de stad
verliet, een deel van de historische stadsmuren op.
Strategisch onvermijdelijk en niet op de bevolking en haar oude steden gericht waren
de zware verwoestingen tijdens de gevechten van de Geallieerden tegen de Duitsers
in 1944 in Normandie en Italië. Misschien wel omdat er aan het eind van de oorlog
ook veel schade door de Geallieerden is aangericht, bleef de hevige, zeer emotionele
verontwaardiging zoals tijden en na de Eerste Wereldoorlog, in 1945 uit. Dit ondanks
het feit dat er ook in de Tweede Wereldoorlog doelgerichte vernietiging van cultureel
erfgoed plaatsvond. Nadat de balans van de verwoestingen was opgemaakt, werd
onmiddellijk gewerkt aan de wederopbouw.

Nederland
Nederland is de Zerstörungenpiquet redelijk bespaard gebleven al was de
oorlogsschade aan monumenten aanzienlijk. De meeste historische gebouwen,
woonhuizen en boerderijen die in de Tweede Wereloorlog werden verwoest, waren
getroffen bij strategische manoeuvres en bombardementen van belangrijke militaire
doelen, met name in de omgeving van de Grebbelinie. Acties gericht op bewuste
vernietiging van gebouwde cultuur vonden alleen plaats aan het begin van de oorlog
(Rotterdam, Middelburg). Is ons een nog erger lot gespaard gebleven, vanwege de
verwantschap van onze cultuur aan de Duitse? Voor een grotere verspreiding van
het Duitse cultuurgebied hoefden wij, net zoals Elzas-Lotharingen in 1871, alleen
maar geannexeerd te worden, niet eerst uitgepoetst. Reichskommissar dr. A.
Seyss-Inquart memoreerde in zijn voorwoord bij de catalogus van de eerste Duitse

Jaarboek Monumentenzorg 1995. Monumenten en oorlogstijd

expositie in het Rijksmuseum in 1941 de ‘stamverwantschap’ tussen de Nederlandse
en de Duitse kunst.12. In Duitse ogen waren wij kulturfreundlich. Mocht de bezetter
daaraan nog hebben getwijfeld, dan waren er heel wat sympathisanten die hun best
deden om iedere twijfel daaromtrent weg te nemen door zich zo dicht mogelijk tegen
de Germaanse stam aan te schurken. Jhr. mr. S.M.S. de Ranitz vermaande cultureel
Nederland in een artikel in de Schouw, het orgaan van de Kultuurkamer, als volgt:
‘De kulturele uitingen dienen evenzeer het ééne groote doel: de eindoverwinning
zoo spoedig mogelijk te behalen. Andere volken zouden eenvoudig kultureele uitingen
stopzetten. Voor het Duitsche volk en voor de andere Germaansche volkeren zijn
kultureele uitingen noodzakelijk. Zij worden georganiseerd, niet ten behoeve van
een kleine kliek, doch voor de gemeenschap van soldaten en arbeiders. Ook de
Nederlandsche kultuurwerkers behooren dit te verstaan.’13. Deze oproep - of was het
een bevel? - was een reactie op een uitspraak van de Duitse propaganda-leider
Goebbels om meer aan cultuur te doen. Mét De Ranitz waren er vele anderen die
zich uitsloofden om onze cultuur in de behaaglijke nestwarmte van de Duitse tot
bloei te brengen. De kwaliteit van papier, druk en foto's van hun publikaties liep
meestal evenredig op met de mate van Duits-gezindheid. Zo Van Heemskerck Düker,
die zich onder meer verdienstelijk maakte op het terrein van de toch al dubieuze
runetekens en huismerken. Dit onderwerp identificeerde hij met hele Germaanse
gebied, waarbij hij benadrukte dat dit soort tekens uiting gaf aan de verhouding van
‘ons Noordras volk’ tot de wereld. Een herleving van de volkskunst is alleen mogelijk
door een volkomen andere opvoeding van de jeugd en die toekomst kunnen we met
vertrouwen tegemoet zien, aldus Van Heemskerck.14. Inniger vleierij was nauwelijks
denkbaar, of het moest Frans Vermeulen zijn, kunsthistoricus bij het Rijksbureau
voor de Monumentenzorg, die in Duitsland een nieuwe architectuur zag ontstaan ‘als
uitdrukking van den scheppenden Duitschen geest, zoals hij onder de bezielende
leiding van den Führer,
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zoowel het aanschijn van Europa, als van de Europeesche architektuur zal herwinnen’.
Hij ziet bouwwerken verrijzen waarin wij ‘eerbied voor het leven, naast het fiere
zelfbewustzijn van een zich vernieuwend, begaafd volk onderscheiden’. Duitser dan
Duits pleit Vermeulen voor een Adolf Hitlerstijl en wie niet mocht weten hoe die er
uit ziet, wordt overtuigd door twee grote foto's van de werkkamer van de Führer.15.
De meeste kunsthistorici en architecten met Duitse sympathieën lieten zich
voorzichtiger uit, zij het niet minder overtuigd. De Delftse Schoolarchitect A.J.
Kropholler zag als oorzaak van de geestelijke lamlendigheid (i.e. alles wat
anti-traditionalistisch is) de Nieuwe Zakelijkheid van Dessau. Berlage bewonderde
hij, hoewel hij sociaal-democraat was. Van zichzelf vond Kropholler dat hij te weinig
gehoor had gekregen voor zijn nationaal en sociaal (hij zegt nog net niet
nationaal-socialistisch) streven om de bouwkunst te verbeteren.16.
Met een beroep op de nieuwe gezagsdragers wilde de Amersfoortse gemeente-architect
C.B. van der Tak het behoud en herstel van onze oude steden verwezenlijken. ‘De
tijdsomstandigheden begunstigen de laatste jaren het werk’, constateert hij tevreden
in 1944.17. Dat laatste is niet alleen vriendelijkheid jegens de bezetter, maar ook
realiteit. Een overzicht van gestarte en voltooide restauraties in de periode 1920-1945
leert dat er in 1940 en 1941 minder restauraties van de grond kwamen dan voorheen,
maar dat 1942 een lichte stijging te zien gaf.18. Een stijging die overigens mede werd
veroorzaakt door het herstel van oorlogsschade, maar die ook doet beseffen hoe
wonderlijk het was dat de restauratie-activiteiten ‘gewoon’ doorgingen.
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Natuurwetenschappelijk Museum 61
St.-Pieterskerk 65
Rijksmuseum van Oudheden 122
Rijksmuseum voor Volkenkunde 61, 122
Stadhuis 83, 93(n.26), 220
Zijl poort 65
Lieshout Monument ‘De Mulder’ 172
Lochem 128
Loon op Zand Kasteel 41
Lottum R.K. kerk 141
Maastricht 127, 128
Dinghuis 65
Franciscanenklooster (Rijksarchief) 98, 105
St.-Janskerk 65
O.L. Vrouwekerk 65
St.-Pietersberg 51, 112-114, 118, 121, 122
St.-Servaasbrug 41, 98
St.-Servaaskerk 65
Stadhuis 65, 112
Stokstraat 91
Wilhelminabrug 41, 98
Medemblik 64(n.18)
Kasteel Radboud 95, 97, 109(n.14), 112
Meijel R.K. kerk 159
Middelburg 13, 15, 60, 67, 88, 100, 101, 127-129, 230
Abdijgebouwen 14, 33, 58, 60, 65, 97-108, 109(n.19)
Huis van den Brande (Prov. Bibliotheek), Lange Delft 64 204, 205,
220
Gasthuiskerk 110(n.28)
Gistpoort 101
‘De Globe’, Rotterdamse Kaai 17 204
‘De Gulden Sonne’, Lange Delft H 3 204-207
Kloveniersdoelen 110(n.28)
Koorkerk 33, 60, 65, 101, 102, 106
Lange Jan 101, 102, 109(n.20)
Londensekaai 11 222(n.6)
Meelfabriek 171
Nieuwe kerk 33, 60, 62, 101, 102, 107
Oostkerk 65
Van de Perrehuis (Rechtbank), Hofplein 8-12 107
Rijkskweekschool, Lange Noordstraat 107
Rotterdamse Kaai 1 205
Stadhuis 14, 32-34, 53, 60, 65, 100, 127
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‘In de Steenrotse’, Dwarskaai 24 204, 206, 207
Muiden Molen van het Naardermeer 176
Muiderslot 54, 105, 107
Naarden 64(n.18)
Grote Kerk 65
Raadhuis 65
Nederhemert Kasteel Nederhemert 43
Neer (L.) Hammermolen 173, 182
Nieuwerkerk Hervormde kerk 107
Nieuwkoop Raadhuis 90
Nieuwstad R.K. kerk 41
Nijmegen 19, 41, 60, 127-129
Barbarossa-ruïne 38, 224(n.45)
Belvedère 38
Dominicanenklooster 184
Dordtse gevel 213
Grote Markt 60
Grote of St.-Stevenskerk 38, 39, 60, 62, 65, 184, 191
St.-Janscommanderij (museum) 209, 213
Latijnse School 38, 65
Stadhuis 38, 60, 65, 213
Valkhof 125
Valkhof-kapel 38, 65
Waag 38, 65
Waalbrug 125
Obdam Poldermolens 167
Oegstgeest Poldermolen 169
Oirschot 37, 64(n.18)
St.-Pieterskerk 41
Oldenzaal St.-Plechelmuskerk 65
Oosterbeek Hervormde kerk 141
Oosterland Hervormde kerk 107
Oostkapelle Hervormde kerk 110(n.28)
Kasteel Westhove 110(n.28)
Oostvoorne Burcht 91, 97
Oostzaan 196, 203(n. 30)
Opheusden Hervormde kerk 13, 32, 67
Oud-Alblas 169
Oud-Beijerland Raadhuis 88, 90
Oudewater 37, 54, 64(n.18)
Waag 89, 90
Oud-Vossemeer Hervormde kerk 107
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Paaslo Rijksbergplaats voor Kunstschatten 99, 111-124
Paveijen Kerkhof 38
Pernis 38
Poederoyen Kasteel Loevestein 82, 107
Renesse Hervormde kerk 147
Renkum Kasteel Grunsfoort 91
Rhenen 59, 88, 128
St-Cunerakerk 13, 32, 43, 60, 62, 65, 67, 165, 201(n.1)
Molen 164, 165
Rijpwetering Poldermolen 167
Roermond 38, 127, 128
Brug over de Roer 39, 41
St.-Christoffelkathedraal 39, 41, 184
Landbouwhuis 100
Munsterkerk 39, 65
Rijks-HBS 100
Roggel R.K. kerk 39
Rotterdam 13, 32, 60, 67, 120, 127-129, 230
Blaak 186
Boymans-museum 111, 113, 122, 219
Bulgerstein, Slot 38, 91
Delftse Poort 60, 65, 219
Grote of St.-Laurenskerk omslag, 32, 58, 60, 65, 127, 184, 208
Hofplein 186
Maritiem Museum Prins Hendrik 122
Molen ‘De Noord’, Oostplein 164, 165
Museum van Oudheden/Historisch Museum 122, 212, 213, 220
Nederlands Architectuurinstituut 221
Schielandshuis (voorm. Gemeenlandshuis van Schieland) 60, 65,
212, 213
Spangen, Huis 38, 91
Stadhuis (voorm.) 212
Starrenburg, Huis 38
Weena, Kasteel 91
Santpoort Ruïne van Brederode 97
Sassenheim Ruïne van Teilingen 97
Sas van Gent 128
Schermerhorn Poldermolens Schermer 177
Scherpenzeel Hervormde kerk 74
Molen 174
Schiedam 58
Grote kerk 58
Korenmolen ‘De Walvisch’ 164
Schoonhoven Hervormde kerk 93(n. 17)
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Raadhuis 82, 93(n. 17, 25)
St.-Odiliënberg R.K. kerk 41
St.-Pieter St.-Pietersberg 51, 112-114, 118, 121, 122
Sliedrecht Poldermolens 168, 169
Sluis 128
Raadhuis 184
Soest Hervormde kerk 208
Steenbergen 128
Steenwijk 115, 117, 119, 120
Stompetoren Poldermolens Schermer 177
Susteren R.K. kerk 41
Terborg Kasteel Wisch 43
Terneuzen Rijkslyceum Petrus Hondius 107
Thorn 37, 64(n.18)
Tiel 41, 128
Uithuizermeeden Poldermolen Goliath 173
Ursem Poldermolens Schermer 177
Utrecht 85, 93(n.10), 173, 220
Aartsbisschoppelijk Museum/Catharijne Convent 208, 209,
224(n.59)
Buurkerk 94(n.37)
Centraal Museum 212
Domkerk 32, 57, 65, 82, 84
Domplein 86, 94(n.35)
Domtoren 64(n.12), 65, 93(n.17), 94(n.35), 188, 225(n.64)
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St.-Gregoriushuis 86
Hotel Terminus 53
Jacobikerk 94(n.37)
Klaaskerk 65, 94(n.37)
Kloostergang van de Dom 225(n.64)
Kloostergang van St.-Marie 97, 225(n.64)
Muziekcentrum Vredenburg 220
Nieuwegracht 18 86, 87
Paushuize 97
Pieterskerk 65
Rijksuniversiteit 97, 98
Stadhuis 212
‘De Utrecht’ 220
Vaals 127, 128
Vaassen Kasteel Cannenburgh 23
Valkenswaard Venbergse watermolen 173
Veere 128
Grote Kerk 65, 97
‘het Lammetje’, Kade 25 65, 93(n.11), 226(n.72)
Markt 9 ca. 105, 110(n.27)
Raadhuis 65, 105, 202(n.17), 226(n.72)
‘de Struys’, Kade 27 65, 226(n.72)
Venlo 30(n.66), 61, 74, 127, 128
R.K. Godshuizen, Grote Kerkstraat 31 65
St.-Martinuskerk 39, 61, 65, 141, 184
Raadhuis 41
Romerhuis, Jodenstraat 30-32 (thans Kwartelenmarkt
1/Wijngaardstraat 2) 61, 65
huis Schreurs, Grote Kerkstraat 19-21 65
Venray St.-Petruskerk 39, 40, 141, 184
Vianen 59, 64(n.18)
Grote Kerk 55, 65
Vierlingsbeek R.K. kerk 159
Vlissingen 128
Gevangentoren 100
Voorst Kasteel Nijenbeek 43
Vorden 23
Huis De Wierse 94(n.32)
Huis De Wildenborch 17
Waardenburg Molen van de polder Waardenburg 162
Wageningen 128
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Hervormde kerk 13, 16, 32, 67, 74, 201(n.1)
Wanssum R.K. kerk 141
Warmenhuizen Hervormde kerk 215
Molen 176
Weert St.-Martinuskerk 57, 58, 65, 184, 187-191
Weesp Grote Kerk 54, 65
Raadhuis 65
Westkapelle Molens 171
Willemstad 128
Hervormde Kerk 65
Marechausseekazerne 100
Raadhuis 65
Wijk bij Duurstede 54
Kasteel Duurstede 38
Windesheim Kasteel Windesheim 43
Woerden 53
voorm. Raadhuis 65
Woudenberg Molen 164
Woudrichem 64(n.18)
Wouw R.K. kerk 41
Yerseke Hervormde kerk 13
Zaandam 64(n.18)
Oostzijderkerk 122
Zaltbommel 59, 128
Grote of St.-Maartenskerk 65, 185
Huis van Johan van Rossum 224(n.45)
Huis van Maarten van Rossum 65, 95-97, 209
Waterstraat 26 224(n.45)
Zandvoort Kunstbergplaats 112, 113
Zevenaar 128
Zevenbergen 128
Zierikzee 54, 128
St.-Lievens-Monstertoren 97, 100
Zutphen 41, 64(n.18), 128
Broederenkerk 65
Drogenapstoren 126, 187
Gravenhof 38
Stadsmuur 126
St.-Walburgskerk 62, 65, 126, 187, 191
Wijnhuis 26, 81, 187
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Zwammerdam Poldermolen 167
Zwolle Grote Kerk 65
IJsselbrug bij Katerveer 125
Sassenpoort 65

Linies en stellingen
Atlantikwall 37, 47(n.4, 9, 14), 73, 114, 118
Betuwestelling 127
Grebbelinie 32, 67, 119, 164, 230
IJssel-Maaslinie 127
Nieuwe Hollandse Waterlinie 115
Peel-Raamstelling 57, 127
Vesting Holland 127
Waal-Lingestelling 127

Buitenland
Amiens Kathedraal 228
Antwerpen 228
Arras 228
Berlijn Nederlandse Ambassade (Oost-Berlijn) 110(n.29)
Brugge 49, 84
Brussel 19, 199
Caen 36
Chartres Kathedraal 229
Cluny Musée de Sculpture Comparée/Musée Natonal des Monuments Français
210
Coucy Kasteel 228
Coventry 230
Dresden 230
Düsseldorf 223(n.33)
Florence 49
Ieperen 228, 229
Keulen 223(n.33), 228
Dom 228
Leuven 228
Londen 23, 184
South Kensington Museum/Victoria and Albert Museum 211
Lübeck 230
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Mostar Brug 227
München 211
Neurenberg Germanisches National Museum 210
Parijs 230
Louvre 210
Musée des Monuments Français 210
Notre Dame 185
Pisa Dom 223(n.45)
San Pietro a Grado 223(n.45)
Reims Kathedraal 227, 228
Rome 211
Aracoeli 223(n.45)
Sarajevo 227
Soissons 228
Stalingrad 123
Straatsburg Kathedraal 227, 228
Urbino Stadsmuren 230
Warschau 230
Würzburg 230
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De auteurs
Berends, ir G. (1931) studeerde bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft
en is sinds 1963 als bouwhistoricus werkzaam bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, eerst als hoofd van de thans niet meer bestaande onderafdeling
Bouwhistorisch onderzoek, vervolgens als waarnemend hoofd van de toenmalige
onderafdeling Materialen en Technieken en thans bij de afdeling
Cultuurwaardenonderzoek. Voorzitter van het Bouwhistorisch Platform.
Keunen, G.H. (1947) studeerde weg- en waterbouwkunde aan de Hogere Technische
School te Utrecht. Sinds 1970 werkzaam bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg
op het gebied van molens, molenbehoud en waterstaat. Van zijn hand verschenen
diverse publicaties op dit gebied, waaronder de inventarisatie van het Noordhollandse
molenbestand.
Kuipers, dr M.C. (1951) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de
Rijksuniversiteit te Leiden en is sinds 1977 als architectuurhistorica werkzaam bij
de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Zij heeft diverse publicaties op het gebied
van de jongere bouwkunst en stedebouw en de monumentenbescherming op haar
naam staan en promoveerde in 1987 aan de Rijksuniversiteit van Groningen op het
proefschrift Bouwen in beton, experimenten in de volkshuisvesting voor 1940.
Laanen, drs H.M.A.P. van (1955) studeerde Engelse taal- en letterkunde aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht en heeft zich bij het bestuderen van interieurs voornamelijk
bepaald tot bovenafsluitingen. In 1994-'95 tijdelijk verbonden aan de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg.
Maring, M.C.E. (1966) studeert architectuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. Tijdens een stage in het kader van de afstudeerrichting
Monumentenbeheer bij het Oversticht deed zij onder andere onderzoek naar de
kunstbunker te Paaslo. Zij is voornemens in het voorjaar van 1996 af te studeren.
Meischke, prof. dr ir R. (1923) was van 1953 tot 1959 hoofd van de Gemeentelijke
Dienst Monumentenzorg in Amsterdam, van 1959 tot 1972 directeur bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg en daarna tot aan zijn pensionering wetenschappelijk
medewerker bij die dienst. Wegens zijn talrijke en belangrijke publikaties op het
gebied van de geschiedenis van het bouwen werd hem in 1983 door de
Rijksuniversiteit van Utrecht een eredoctoraat verleend. Van 1985 tot 1988 was hij
tevens hoogleraar in de architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
Nispen tot Sevenaer, Jhr dr E.O.M. van (1895-1957) werd in 1920 na zijn studie
kunstgeschiedenis te Utrecht aangesteld als commies bij het Rijksbureau voor de
Monumentenzorg en klom op tot directeur in 1939. Hij had een grote belangstelling
voor de archeologie en de kastelen en bracht vele publicaties op zijn naam, al dan
niet ten dienste van de Geïllustreerde Beschrijving. In 1933 promoveerde hij op het
proefschrift Uit de bouwgeschiedenis der St. Servaeskerk te Maastricht. Zijn tamelijk
vroege dood bracht in januari 1957 een onverwacht einde aan zijn vele activiteiten.
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Peet, drs C.J. van der (1959) studeerde in de jaren 1978-1984 kunstgeschiedenis
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Vanaf 1985 is hij werkzaam als
architectuurhistoricus bij het bureau van de Rijksbouwmeester (Rijksgebouwendienst).
Afgelopen voorjaar verscheen mede onder zijn redactie een uitgebreide studie naar
de geschiedenis van de rijksarchitectuur sinds de late 18e eeuw.
Pey, dr E.B.F. (1943) volgde een opleiding tot chemisch analiste en studeerde
kunstgeschiedenis en archeologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, welke
studie zij afsloot met een interdisciplinair onderzoek naar nomenclatuur en
samenstelling van 19de-eeuwse schilderspigmenten (collectie Hafkenscheid). Aan
dezelfde universiteit promoveerde zij in 1993 op het proefschrift Herstel In Nieuwe
Luister. Thans is zij verbonden aan het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam.
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Polano, mr M.K. (1961) studeerde Bestuurskunde aan de Hogere Economische
School te Enschede (1987) en heeft daarna Nederlands recht gestudeerd aan de
Rijksuniversiteit te Utrecht (1995). Hij is sinds 1990 werkzaam bij de Rijksdienst
voor de Monumentenzorg, eerst als juridisch bestuurlijk medewerker bij de afdeling
Juridische Zaken en thans als inspecteur bij de Afdeling Inspectie.
Voorden, prof. dr ir F.W. van (1945) studeerde bouwkunde aan de Technische
Hogeschool in Delft en is sinds 1972 werkzaam bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, achtereenvolgens als projectleider Stedebouw, als hoofdarchitect
en thans als adviseur wetenschappelijk onderzoek. Hij promoveerde in 1983 in Delft
op het proefschrift Schakels in stedebouw en is sedert 1987 hoogleraar aan de faculteit
der Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft in het vakgebied Restauratie.
Vries, drs A. de (1951) studeerde Kunstgeschiedenis - met als specialisatie
geschiedenis van de architectuur - in Amsterdam. Sedert 1977 werkzaam bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, eerst als restauratie-adviseur, thans als hoofd
van de regio Noord.
Warffemius, A.A.M. (1940) is sinds 1964 als bouwhistoricus werkzaam bij de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, aanvankelijk bij de onderafdeling
Bouwhistorisch onderzoek en vervolgens bij de afdeling ‘Beschrijving’ (thans
Cultuurwaardenonderzoek).
Wezel, G.W.C. van (1951) is sinds 1969 werkzaam bij de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, aanvankelijk als bouw- en molenbouwhistoricus, later ook als
restauratieadviseur en thans als consulent bij de Sector Regioservice. Hij beheert de
Studiecollectie Bouwfragmenten en Historische Bouwmaterialen van de Dienst.
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