
 

Speech tgv de uitreiking van de Ton Kootpenning 2015 aan prof.mr. Pieter van 

Vollenhoven in kasteel Sypesteyn te Loosdrecht op maandag 1 juni 2015. 

 

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven, 

Het Bestuur van de vereniging Bond Heemschut heeft op advies van de commissie 

voor de eretekens van de vereniging besloten de Ton Kootpenning aan U toe te 

kennen.  

Uit het juryrapport vertel ik iets over de achtergronden om daarna enkele 

anekdotes te memoreren, welke ik van oud medewerkers van U mocht ontvangen 

plus nog een verwijzing naar een eerdere kennismaking met U op Aruba in het 

kader van een allocatie van 8 miljoen Euro voor de zorg van de monumenten in de 

West, waarbij ik als directeur Stadherstel Willemstad aanwezig was. 

U heeft zich gedurende decennia, vanaf het midden van de jaren ’80, ingezet voor 

de monumentenzorg in Nederland en als voorzitter van het Nationaal 

Restauratiefonds (NRF) was U niet alleen boegbeeld voor de sector, maar tevens 

een belangrijke inspirator en aanjager voor nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, 

inclusief die in de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba.  

Via het NRF, werd het door Uw acties opgerichte Monumentenfonds Curacao en 

daarmede het goede werk van de Stichting Monumentenzorg Curacao en 

Stadherstel Willemstad ondersteund. 

Gedurende de 27 jaar dat U voorzitter was van het NRF heeft U de organisatie 

koersvast geleid tot de huidige organisatie, die een van de belangrijkste partners is 

op het gebied van het behoud en de instandhouding van monumenten.  

Het NRF is namelijk niet alleen ‘bankier’, zij is tevens gesprekspartner, zowel van 

de overheid als van andere partijen, als facilitator en ondersteuner, bijvoorbeeld bij 

voor de monumentenwereld belangrijke evenementen als de Open 

Monumentendag en de Restauratiebeurs.  

Daarnaast doet het NRF zelf ook onderzoek. Zij agendeert daarmee noden en 

middels inzet van de voorzitter wist zij hiermee deze noden ook te ledigen. 

 



 

Te denken valt hierbij aan de aandacht voor gemeentelijke monumenten, waarvoor 

in samenwerking met het prins Bernhard Cultuurfonds en de verschillende 

provincies regionaal de bekende en bewezen methodiek van het z.g. revolving fund 

werd geïntroduceerd. Dat overigens al vele jaren op bedrijfsmatige wijze met 

succes werd toegepast door de diverse Stadsherstellen. 

Onder Uw voorzitterschap heeft het Nationaal Restauratiefonds aandacht besteed 

aan beschermde stads- en dorpsgezichten en waardevolle cultuurlandschappen, 

onderwerpen die strikt genomen wellicht niet tot de bancaire functie van het fonds 

behoorden, maar waarvan de problematiek van instandhouding mede dankzij de 

inzet van de voorzitter voor het voetlicht werd gebracht.  

U en een andere corrifee t.w. de eerde dit jaar overleden hoogleraar prof.dr.ir. Coen 

Temminck Groll hebben zich hardgemaakt voor ensembles, stads- en 

dorpsgezichten en niet aflatend de aandacht op weten te vestigen. 

U was tijdens de opening van de jaarlijkse Open Monumentendagen vaste gast en 

dat leidde bij U dan vaak tot de opmerking: “daar zijn we weer, u bent er weer, en 
ik heb niets nieuws te zeggen”. 

Dit laatste bleek niet het geval,want U had altijd wel iets nieuws te vermelden in 

Uw immer geestige speeches. U inspireerde de talrijke aanwezigen en spoorde hen 

aan de liefde voor het erfgoed met nieuwe inspiratie uit te dragen.  

U bent na Uw aftreden niet uit de erfgoedsector verdwenen. U bent nog steeds lid 

van het comité van aanbeveling van de Open Monumentendagen en bovendien 

reikt U jaarlijks Uw eigen Herbestemmingsprijs uit. 

Dit is een prijs voor een particulier of organisatie die een bijzonder monument op 

verrassende wijze heeft herbestemd.  

U was altijd al erg geinteresseerd in de Antillen en U  vond dat wij veel van elkaar 

konden leren mede doordat wij deel uitmaakten van één koninkrijk met een 

gemeenschappelijke insteek. 

Zoals eerder opgemerkt zette U zich erg in voor herbestemming, waarbij U zich 

met name inzet om projecten los te trekken en inzichtelijk te maken waar 

knelpunten zitten en U gaat nog steeds onverminderd door, ondanks Uw leeftijd. 

De beschermde stads- en dorpsgezichten hebben altijd Uw aandacht gehad en U 

vindt het van groot belang dat een monument in haar omgeving wordt gezien.  



 

Dus niet alleen het object, maar ook de omgeving… en de ensemblewaarde. 

Verder is er nog een commissie van Vollenhoven, namelijk een commissie onder 

Uw voorzitterschap die wil aantonen dat de groene wereld veel kan leren van de 

monumentenwereld. U was in het verleden ook voorzitter van het Groenfonds en 

hij U werd aldus de personificatie van deze twee werelden. 

 

Dan even terug in de tijd… en wel naar 1985. 

 

U kwam in 1985 als outsider de monumentenzorg binnenstappen en U profileerde 

zichzelf in de beging jaren ook nadrukkelijk als ‘outsider’.  

 

Het bijzondere is dat U dat altijd bent blijven doen, dat vond U wel prettig… want 

mocht U -bij toeval- eens een fout maken of iets niet weten, dat was niet erg, U 

was immers een outsider… 

 

Bij Uw laatste landelijke opening van de Open Monumentendagen –als voorzitter 

van het NRF- verklapte U in Uw toespraak dat U al die jaren bij elke gelegenheid 

waar U een toespraak moest houden, dezelfde speech gebruikte.  

 

U bracht dat als een grapje, maar voor een deel was het wel degelijk waar.  

U had altijd een standaard aanloop in Uw speech, een soort terugblik in 

hoofdlijnen hoe het de afgelopen decennia was gegaan met de monumentenzorg.  

 

Dat leidde dan steevast tot de conclusie dat er meer geld vanuit het ministerie van 

Financiën via OCenW in de monumentenzorg diende te worden geïnvesteerd.  

 

En dat kwam dan doordat investeren in restaureren ‘loont’.  

Midden in de jaren negentig publiceerde het Restauratiefonds het rapport 

‘Restaureren loont’. Elke gulden subsidie levert meer dan een gulden (n.l. Dfl. 

1,14) belasting op. Een rapport dat in opdracht van het Restauratiefonds was 

samengesteld door de Nationale Investeringsbank en was geakkoordeerd door het 

CPB met zijn toenmalige directeur Gerrit Zalm, die enkele maanden daarna 

minister van Financiën werd.  

 



 

U wist deze boodschap op een onnavolgbare en consequente manier uit te dragen. 

En met succes, het is vooral daardoor dat er in de jaren daarna de bezuinigingen op 

de monumentenzorg werden om gebogen tot extra financiële impulsen. Ik denk dat 

dit Uw belangrijkste bijdrage aan de monumentenzorg is geweest. 

 

Dan wil ik nu overgaan tot de uitreiking van de Ton Kootpenning aan U onder het 

uitspreken van felicitaties en dank aan U voor het verrichte werk. 

 

 

 

 

 


