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Inleiding

Op 26 november 2014 is binnen erfgoedvereniging 

Bond Heemschut de Werkgroep Monumentale Kunst 

opgericht om expertise en ondersteuning te bieden bij 

de redding, conservering/restauratie en herplaatsing 

van architectuurgebonden of monumentale kunst uit 

de wederopbouwperiode (circa 1946 tot circa 1970). 

Deze periode wordt gekenmerkt door een nieuw 

elan dat gepaard gaat met een ware bouwexplosie. 

De verwoestingen en oorlogsschade van de Tweede 

Wereldoorlog worden aangegrepen om infrastructurele 

verbeteringen in steden aan te brengen, maar 

ook om de ontstellende woningnood te lenigen. 

Tussen 1946 en 1965 worden meer dan één miljoen 

woningen gebouwd! Gesproken wordt dan ook van een 

‘Herrijzend Nederland’.

Spelende kinderen in het portiek van de flat aan de Vriezenveenstraat 
in Den Haag, 1955. Tegen de muur bevindt zich een mozaïek van 
Louis van Roode
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Samenwerking tussen opdrachtgevers,

architecten en kunstenaars

Een belangrijk kenmerk van de wederopbouwperiode is 

de samenwerking tussen opdrachtgevers, architecten en 

beeldend kunstenaars. In april 1946 wordt door beeldend 

kunstenaars het tijdschrift ‘Forum’ opgericht met als 

ondertitel ‘maandschrift voor architectuur en gebonden 

kunsten’ waarin deze samenwerking wordt bepleit. In de 

wederopbouwperiode is er een nauwelijks te verzadigen 

behoefte aan woningen en openbare gebouwen.  

 

Beeldend kunstenaars willen deze nieuwe gebouwen van 

kunstwerken voorzien. In 1952 wordt de Vereniging van 

beoefenaars der monumentale kunsten opgericht om 

bovengenoemd samenwerkingsverband concreet vorm te 

geven. Na veel druk wordt de percentageregeling ingevoerd: 

1,5% van de totale bouwsom van overheidsgebouwen 

wordt gereserveerd voor het aanbrengen van kunst. Dit 

kunnen glas-in-lood- of glas-in-betonramen, geëtst 

glas, glasappliquéramen, tegel- keramiek- baksteen- en 

glasmozaïeken, reliëfs, schilderingen of fresco’s, sgraffiti 

en tegeltableaus zijn; daarnaast worden mengvormen 

toegepast. Vaak zijn deze kunstwerken vast in het gebouw 

aangebracht en worden daarom architectuurgebonden of 

monumentale kunst genoemd. Deze kunstwerken worden 

gekenmerkt door een heel eigen vormen- en beeldtaal 

maar ook door nieuw toegepaste materialen zoals beton, 

emaille, gebakken en geglazuurde tegels, aluminium, 

corten staal, bitumenverf, enzovoorts. 

Lex Horn, sgraffito ‘Compositie van 
elementen uit de alchemie’, 1959-1960. Het 
kunstwerk is uit het inmiddels gesloopte 
Clusiuslaboratorium gezaagd en opgeslagen 
in afwachting van herplaatsing

Sgraffito van Lex Horn op de tweede verdieping 
in het Clusiuslaboratorium in Leiden
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‘Op het plein daar bij de gymzaal, dat 
lage gebouw met die dansende meiden, 
daar speelden wij. Lelijk of mooi, dat is 
mijn plekkie. Dit is mooi mijn lelijk ding’ 
Aat Tulp, 63 jaar, inwoner van Vroomshoop 

Sgraffito van Alfred van Werven tegen de voormalige 
gymzaal in Vroomshoop. Dit kunstwerk is begin 
december 2015 uitgezaagd en wordt herplaatst in een 
nieuw te bouwen brede school

Wederopbouwkunst ernstig bedreigd!

Al enige tijd vindt met de sloop of revitalisering van 

wederopbouwwijken en – gebouwen een enorme 

vernietiging van kunst uit deze periode plaats. 

Heemschut dat zich al meer dan een eeuw inzet voor 

het behoud van erfgoed in de meest ruime zin van 

het woord, wordt regelmatig geconfronteerd met 

alarmmeldingen. Na enkele succesvolle reddingen 

van architectuurgebonden kunst door vrijwilligers van 

Heemschut is besloten een aparte werkgroep,  

de WMK, op te richten voor de redding van dit type 

kunstwerken. Maar redding is niet voldoende. Parallel 

aan de reddingsoperatie wordt gestart met het zoeken 

naar een herplaatsingslocatie, immers, geredde kunst 

in de opslag kan ook als verloren worden beschouwd.

Doel van de WMK

De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut 

(WMK) heeft tot doel de expertise te leveren aan alle 

erfgoedorganisaties, burgerinitiatieven  en overheden 

die zich bezig houden met de redding, de conservering/

restauratie en herplaatsing van architectuurgebonden 

of monumentale kunst uit de wederopbouwperiode.
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‘Mijn familie en ik zijn in 1951 in 
Nederland gekomen en hebben 
tot de watersnood van 1953 in 
Nisse gewoond. In 1958 na mijn 
huwelijk ben ik terug in Vlissingen 
komen wonen. Voor de Indisch/
Nederlandse (gerepatrieerden) 
was hotel Britannia dé ‘eye 
catcher’ en het pronkstuk aan de 
boulevard. Met lede ogen hebben 
we jammerlijk genoeg het verval 
van dit hotel zien aankomen.’   
De heer Van Heumen

Detail van het scherfmozaïek van Louis van Roode tegen hotel Britannia in Vlissingen, 1960

’Vrienden van het Brit’ vormen een cordon voor het hotelgedeelte  
van Britannia in Vlissingen en houden daarmee de vernietiging  
van mozaïeken van Louis van Roode tegen. Foto Firi Den Hoedt

Met de in behandeling zijnde en afgeronde projecten 

groeit de ervaring maar ook het noodzakelijke netwerk 

aan specialistische kennis. Zijdelings met de WMK 

verbonden zijn restauratoren en een restauratie-

aannemer. 

Werkwijze

Vooraf dient duidelijk gesteld te worden dat elke 

situatie, dus elke casus, anders is en daarmee ieder 

traject. Elk traject kent andere partijen en andere  

politieke of gemeentelijke problemen, problemen 

over het eigenaarschap en verhoudingen. Elk traject 

is maatwerk waarbij de WMK een grote mate aan 

diplomatie en flexibiliteit aan de dag moet leggen om 

de doelstelling – redding, conservering/restauratie 

én herplaatsing van een kunstwerk – gerealiseerd 

te krijgen. Bovendien is er in 90% van de gevallen 

sprake van een crisissituatie: de melding komt meestal 

vijf minuten en soms zelfs één minuut voor twaalf 

binnen. Inventarisatie van de situatie en adequaat snel 

handelen zijn absolute vereisten. 
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In het 2014 wordt een glasmozaïek van Louis van Roode afkomstig uit het FOM-instituut 
in Amsterdam herplaatst in het Science Center van de TU in Delft. Voor de overplaatsing 
moesten alle onderdelen van een asbest ondergrond worden overgezet op een nieuwe drager

Wandschildering van Peter Alma uit 1958 in Sint-Maartensdijk

Na jarenlange strijd voor behoud wordt in december 

2007 de muurschildering van Peter Alma uit 1958 

uit de voormalige LTS in Sint-Maartensdijk gezaagd 

en opgeslagen. In 2010 wordt de muurschildering  

herplaatst in het multifunctionele wijkgebouw 

Haestinge in Sint-Maartensdijk (Z).

‘Vijf dagen per week, vier jaar keek 
ik ertegenaan. Het was er gewoon. 
Maar nu ik het kunstwerk van mijn 
oude LTS in het Gemeenschapshuis 
zie hangen krijg ik toch kippenvel. 
Houtbewerkers, metselaars, 
schilders; het vakmanschap… tjonge 
jonge, mooi man!!’ 
Rien Dingemanse, 58 jaar, oud-leerling

‘Het werk lokt 
gedachten en 
discussie uit. Een 
elk ziet er zijn 
eigen beeld in, als 
in een spiegel’
 
Prof. Dr. Jacob Kistemaker, 
directeur van het FOM-instituut
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Restaurator Arno van Sabben verwijdert ‘Jong Leven’ vanwege sloop 
van de flat, 2016. Een herbestemminglocatie is bekend

Oproep aan architecten

Kunstwerken die door de WMK gered zijn verdienen 

vanwege hun intrinsieke waarde een herbestemming, 

een nieuw leven. In nieuwbouw en renovatie kunnen 

dit soort kunstwerken op eenvoudige wijze herplaatst 

worden door deze in een nieuwe wand in te metselen of 

in te stucen.  

Duurzaamheid, behouden en herbestemmen van 

bestaande architectuur zijn het laatste decennium 

sleutelwoorden. Ook de onlangs aangetreden 

rijksbouwmeester Floris Alkemade wijst op het grote  

belang van herontwikkeling. ‘We hebben te snel de 

neiging om gebouwen die hun huidige functie verliezen 

af te schrijven als onbruikbaar, zeker als we ze toevallig 

niet mooi vinden’, zegt hij. ‘Maar als je niet te bang 

bent om met andere aannames te werken, en indien 

nodig radicale ingrepen te doen, kun je verrassend 

veel gebouwen uitstekend herprogrammeren en er 

ook nieuwe kwaliteiten aan toevoegen.’ Die nieuwe 

kwaliteiten kunnen ook bestaan uit herplaatsing van 

kunstwerken uit de wederopbouwperiode, een uitdaging 

die de moeite waard is! 

Beeldend kunstenaar Ybe van der Wielen (1913-1999) bezig met het 
aanbrengen van zijn kunstwerk ‘Jong leven’ tegen een flat aan de 
Schieringerweg in Leeuwarden, 1959



Glasmozaïek van Femmy Schilt uit 1963 in het Singer Theater in Laren; 
in 2016 herplaatst in het Singer Atelier van het Singer Museum in 
Laren

Mozaïek Sint Clara (omstreeks 1957) van Louis van Roode 
afkomstig uit het gesloopte Sint Clara Ziekenhuis in 
Rotterdam; in 2016 herplaatst in het Maasstad Ziekenhuis 
in Rotterdam

Wandplastiek ‘De Levensboom’ van Fons Neijen uit 1952 
tegen de huishoudschool Regina Pacis in Breda; in 2014 
herplaatst tegen een woonblok aan de Dr. Struyckenplein-
Magelhaenstraat in Breda

Het glasmozaïek ‘Meisjes van de Heuvel’ van Piet Buijs uit 
1952 in de huishoudschool Regina Pacis in Breda; in 2012 
herplaatst in wijkcentrum Huis van de Heuvel in Breda

Geslaagde reddingen




