
 

Erfgoedvereniging Bond Heemschut, vereniging tot bescherming en instandhouding van cultuurmonumenten  

in Nederland. Opgericht in 1911. Beschermvrouwe: H.K.H. Prinses Beatrix 

 

Erfgoedvereniging Heemschut | Nieuwezijds Kolk 28 | 1012 PV Amsterdam | www.heemschut.nl | info@heemschut.nl | 

 

 

 

 

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.  

Ter attentie van mevrouw Dr. G. Uslu 

Postbus 16375 
2500 BJ Den Haag 
 

 

 

Excellentie, geachte mevrouw Uslu,      2 februari 2022 

Hierbij feliciteren wij u met uw eervolle benoeming als staatssecretaris van cultuur en media. Een 

interessante portefeuille, waar veel werk in te verrichten is. Uw portefeuille raakt iedereen, al zal 

een aantal groepen in onze samenleving zich daar wellicht niet direct van bewust zijn. Want media 

is overal, maar cultuur is voor veel mensen, althans qua beeldvorming, helaas vaak nog steeds iets 

elitairs. Toch is cultuur overal. En dat is mooi.  

Erfgoedvereniging Heemschut spreekt u graag aan op een onderdeel dat rechtstreeks onder cultuur 

en media valt, maar in de hiërarchie van uw ministerie als een van de drie onderdelen samen met 

de kunsten is gerangschikt: erfgoed. En ook erfgoed is overal.  

Wij hebben als land een rijke geschiedenis. De identiteit van Nederland is gebouwd op ons erfgoed. 
Op onze verhalen, tradities en op onze omgeving. Nederland heeft een unieke identiteit. Onze 
polders, soms daterend uit de 12e eeuw, soms nog maar vijftig jaar oud, spreken internationaal tot 
de verbeelding. Onze molens, forten en kastelen trekken jaarlijks miljoenen bezoekers, 
Nederlandse recreanten en buitenlandse toeristen. Onze identiteit is te vinden in de vele 
historische steden, klein en groot, met hun pleinen, grachten, kerken, stadhuizen en fraaie 
woonhuizen. Internationaal vallen we op door zorgvuldig en creatief hergebruik van voormalige 
industriële complexen. En ook jongere ontwerpen gaan we zien als erfgoed: ook Almere heeft 
geschiedenis! 
 
Nederland is een rijk land, dat is duidelijk. En u draagt vanuit uw ministerie bij aan de waardering 
van die identiteit en dat erfgoed. Door subsidies voor onderhoud en restauratie, door kennis vanuit 
uw Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
‘Erfgoed is een terugkerend onderwerp in actuele politieke en sociale thema’s, zoals verduurzaming, 
ontkerkelijking en de effecten van aardgaswinning. Het bepaalt mede onze identiteit, verbindt 
gemeenschappen en is de weerslag van het verleden, met soms discutabele bladzijden.’ De inleiding 
in het introductiedossier van uw ministerie schetst treffend de actualiteit van erfgoed en de 
daaraan verbonden waarden. Erfgoed is deels meetbaar: het valt soms onder wet- en regelgeving, 
cijfers over noden, baten en lasten, het wordt gemonitord door uw inspectie. En erfgoed is van en 
voor burgers, maar vooral ook mede dankzij burgers: geen sector waar zoveel – vaak belangeloos – 
zelf wordt geïnvesteerd. En dan hebben we het over het beheer en behoud van waardevolle 
gebouwen. Dat laatste, erfgoedbehoud van gebouwen, is waarvoor Erfgoedvereniging Heemschut 
zich als particuliere belangenorganisatie al meer dan 100 jaar inzet. Want meer dan honderd jaar 
geleden waren de opgaven voor Nederland even groot. Ons land veranderde pijlsnel. Begin 1900 
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konden velen de omslag naar een moderne, geïndustrialiseerde en geëlektrificeerde samenleving 
nauwelijks bijhouden. 
Anno 2022 zien we hetzelfde gebeuren. Verliezen we ons landschap aan overslaglocaties en 

datacentra? Blijven kerkgebouwen nog langer de landmarks van dorpen en steden? Zijn 

kenmerkende boerderijen nog langer te bewonen als schaalvergroting van de landbouw doorzet? 

En herkennen alle Nederlanders zich wel in al dat erfgoed dat wij belangrijk vinden? 

Graag zou Heemschut met U daarover verder willen sparren, omdat wij vanuit onze visie een beeld 

hebben op wat er leeft. De erfgoedsector is een niche, met ook verschillende sociale aspecten, een 

bijzondere sector, met veel gepassioneerde mensen, vaak vrijwilligers. De sociale leefomgeving, die 

mensen, plekken en verhalen gaat u ongetwijfeld tegenkomen.  

In ons vierhonderd jaar oude landelijk bureau, het Korenmetershuis in het hart van Amsterdam, 

zien we welke zorgen voorbij komen. Van betrokken burgers, die hun omgeving zien veranderen. Zij 

willen koesteren wat belangrijk is, maar ook begrijpen wat  noodzakelijk is. 

Graag duiken wij met u in onze wensenlijst: 

- Een actiever aanwijzingsbeleid voor monumentaal erfgoed: jongere gebouwen (zogenaamd 

Post 65 erfgoed) en historische interieurs. Zo zouden we graag een van de eerste 

gebouwde moskeeën geplaatst zien op de rijkslijst, maar ook een ‘upgrading’ van die 

bijzondere woonhuizen die nu minder goed of niet beschermd zijn. Monumenten gaan wel 

van die lijst af, maar er komen nauwelijks monumenten bij. Dat moet flexibeler, sneller en 

actiever! 

- Een aankoopfonds voor verwerving van unieke kerkgebouwen, die we niet willen 

herbestemmen tot appartementen. Simpelweg omdat ze ook van binnen té bijzonder zijn. 

Diverse monumentenorganisaties zijn goed in staat en graag bereid, met of zonder 

bruidsschat, om dit erfgoed te behouden. Een actief beleid en een fonds voor dat doel is 

dringend gewenst! 

- Vliegend, varend en rijdend erfgoed zijn bijzondere categorieën erfgoed met veel 

gepassioneerde eigenaren, maar doordoor ook kwetsbaar. Wij vragen u bescherming van 

de topstukken van mobiel erfgoed, omdat we de afgelopen kabinetsperiode helaas unieke 

objecten, zoals het watervliegtuig Catalina, naar het buitenband hebben zien verdwijnen.  

Betere samenwerking met andere overheidsorganen. Wij zien dat het Rijk niet altijd de 

juiste verantwoordelijkheden neemt voor haar eigen erfgoed. Zo gaat het 

Rijksvastgoedbedrijf over afstoting van gebouwen, maar wordt monumentale 

architectuurgebonden kunst in die gebouwen vaak mee verkocht met als gevolg sloop en 

vernietiging. Een fonds voor verplaatsing en herbestemming van monumentale 

architectuurgebonden kunst zou daarvoor mede een oplossing kunnen zijn. Problemen zijn 

er ook bij Defensie (Fort Crèvecoeur) en Rijkswaterstaat (vuurtoren De Lange Jaap). Hebben 

deze ministeries en diensten hun erfgoedzorg voldoende op orde?  

- Een actieve rol in de bescherming van waardevolle landschappen is nu ook urgent. U staat 

voor grote uitdagingen. Om meer woningen te bouwen en de klimaatdoelen te halen, zal 
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ons landschap enorm veranderen. Wij vragen u extra menskracht in te zetten en zelf meer 

dan alert te zijn om het landschappelijke erfgoed niet te laten verdwijnen, iets waarvoor 

ook het Planbureau voor de Leefomgeving recentelijk nog waarschuwde. 

- Voorts de recentralisatie: Uw voorgangers hebben ruim 60.000 rijksmonumenten 

aangewezen, maar gemeenten zijn door decentralisatie zowel vergunningverlener als 

handhaver. Die handhaving vormt vaak een probleem, omdat bij veel gemeenten erfgoed 

en monumentenbeleid niet of nauwelijks op de agenda staat. De schakel van 

beleidsuitvoering en toezicht is de zwakste schakel vanwege een gebrek aan kennis en fte’s 

bij gemeenten. Het toezicht op monumentale eigendommen van het Rijk en op UNESCO 

Werelderfgoed zou als aanvullende taak bij de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed 

gelegd moeten worden. 

 

Bovenstaande onderwerpen zal Heemschut aansnijden bij de evaluatie van de Erfgoedwet. U zult 

hierover vast met de ambtenaren van uw ministerie, uw Rijksdienst en de Inspectie spreken. Zij 

kennen de wensen, zij vertellen u wat goed gaat, maar zij weten ook wat nodig is in ons werkveld. 

Maar de politieke mogelijkheden worden mede bepaald door u. En die extra inzet - onze 

wensenlijst zoals hierboven geschreven - willen we graag nader toelichten. 

We hopen u snel te mogen ontmoeten, tijdens een werkbezoek aan ons Korenmetershuis of bij een 

monument in combinatie met een ontmoeting met onze vrijwilligers. Daarnaast vieren wij in 2021 

ons 111-jarig bestaan waarvoor een separate uitnodiging volgt. In ieder geval wenst Heemschut u 

veel succes in uw nieuwe functie! 

Met hartelijke groet, 

Namens Erfgoedvereniging Bond Heemschut,  

 

Karel Loeff, directeur 
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