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Monumentale kunst 
uit de wederopbouw-
periode bedreigd

De plastiek Levensboom 
van Fons Neijens op de 
Regina Pacis huishoud-
school in Breda wordt 
afgenomen. (Foto: Art 
Conservation)
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Het overgrote deel van de monumentale kunst 
in Nederland stamt uit de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog. Veel kunstenaars kregen dankzij 
de 1,5-procentregeling een kans omvangrijke ge-
bouwen met grote muurvlakken van kunstwer-
ken te voorzien. In die periode ontstond vaak een 
samenwerking tussen opdrachtgevers, architec-
ten en kunstenaars om tot een totaalconcept te 
komen, waarbij bouwstijl, interieurontwerp en 
kunstwerk een geheel vormen. Er moest tijdens 
de wederopbouw worden voldaan aan een nauwe-
lijks te verzadigen behoefte aan flats, woningen, 
overheidsgebouwen, kerken en kantoren. Er was 
sprake van een ware bouwexplosie. De verfraai-
ing van deze gebouwen leidde tot het toepassen 
van een groot aantal verschillende kunstvormen, 
zoals wandschilderingen, verschillende soorten 
mozaïeken, sgraffito’s*, reliëfs, glas appliqués, 
glas-in-betonramen en tegeltableaus.
De waardering voor monumentale kunst is in het 
algemeen zeer veel geringer dan voor verplaats-
bare kunstwerken. Als we de vergelijking maken 
tussen schilderijen en grafiek van bijvoorbeeld 
Appel en Escher en de monumentale werken van 
dezelfde kunstenaars, dan zien we een wereld van 
verschil. Hoge prijzen voor de kunstwerken van 
de eerste categorie, die ook nog eens in de grote 
musea hangen, terwijl monumentale werken van 

dezelfde kunstenaars vaak met de grond gelijk 
worden gemaakt, zonder enige vorm van bescher-
ming of financiële genoegdoening.

Ernstige bedreiging van wederopbouw-
kunst
Bij een ouderdom van meer dan zestig jaar wor-
den de meeste gebouwen uit de wederopbouw-
periode als slooprijp gekwalificeerd. In veel geval-
len, zoals bij banken, raadhuizen, hotels, kerken, 
school- en kantoorgebouwen, is de bouwkundige 
kwaliteit echter nog zodanig dat herbestemming 
goed mogelijk is. Slechts bij uitzondering over-
weegt de eigenaar herbestemming. In de meeste 
gevallen hanteert men min of meer automatisch 
de sloophamer. Daarmee verdwijnt ook de monu-
mentale kunst die in of op het te slopen gebouw 
aanwezig is. Van de belangrijkste kunstenaars uit 
de wederopbouwperiode is inmiddels meer dan 
de helft van de monumentale werken verdwenen.

Vergeten erfgoed in kaart
“We kunnen niet alles bewaren,” klink als veel ge-
hoord argument. Daar staat tegenover dat niet 
alles uit de wederopbouwperiode hoeft te ver-
dwijnen. Want dan ontstaat er een groot gat in 
een belangrijke periode van de Nederlandse toe-
gepaste kunst. Juist na de Tweede Wereldoorlog 

Willem Heijbroek (Coevorden 1940) is lid van de Werkgroep Monumentale Kunst van Erfgoedvereniging Heemschut. 
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Tijdens de wederopbouwperiode kwam de monumentale kunst tot bloei. Veel gebouwen werden ver-

fraaid met architectuurgebonden kunst – compleet met standbeelden, beeldgroepen of abstracte 

werken. Op dit moment wordt deze kunstvorm het slachtoffer van de slopershamer. Ten onrechte, 

want redding van belangrijke monumentale kunst is in veel gevallen prima mogelijk. Bijvoorbeeld door 

een gebouw te herbestemmen of door het kunstwerk zelf te herplaatsen. Namens de Werkgroep 

Monumentale Kunst van de Erfgoedvereniging Heemschut luidt Willem Heijbroek de noodklok.

* Bij sgraffito 
wordt in verschil-
lend gekleurde 
pleisterlagen 
een voorstelling 
gekrast. 
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geldt niet alleen voor de openbare, maar ook voor 
de meer besloten gebouwen zoals banken, hotels, 
kerken en kantoren. Wanneer er plannen zijn om 
gebouwen te vervangen zou de gemeente eerst 
moeten nagaan of er monumentale kunst aanwe-
zig is en zo ja een herbestemming van het gebouw 
met de daarin aanwezige kunst moeten bevorde-
ren. Als dat om welke reden dan ook niet mogelijk 
is, dienen de werken van belangrijke kunstenaars 
(geregistreerd bij de genoemde diensten) te wor-
den uitgenomen en waar mogelijk herplaatst of 
als het niet anders kan in depot geplaatst.
Steden als Amsterdam, Leeuwarden, Utrecht en 
Rotterdam hebben inmiddels diensten in het le-
ven geroepen om monumentale kunst te inventa-
riseren, te waarderen en te behouden. Zelfs dan 
is het lang niet altijd gemakkelijk om over te gaan 
tot uitvoering.

Werkgroep Monumentale Kunst
Meer dan tien jaar geleden begonnen enkele vrij-
willigers van Erfgoedvereniging Heemschut zich 
in te spannen om de bedreiging van monumentale 
kunst een halt toe te roepen. Dat gebeurde in samen-
werking met de nazaten van de betreffende 
kunstenaars, bewonersgroepen en plaatselijke 
erfgoedverenigingen. Zo konden werken van Peter 
Alma en Lex Horn in St. Maartensdijk, Louis van 
Roode in Amsterdam, Fons Neyens en Piet Buys 
in Breda met veel inspanning worden gered.
Overheidsinstanties moeten zich beperken tot 
beschrijvingen, cultuurhistorische waardebepa-
lingen en inventarisaties. Zij kunnen geen actie 
ondernemen voor behoud. Daarom was het nood-
zakelijk om een Werkgroep Monumentale Kunst 
op te richten. Deze werkgroep bestaat geheel uit 
vrijwilligers ondersteund door enkele betaalde 
krachten en geadviseerd door Titus Eliens, speci-
alist in toegepaste kunst.

beleeft de Nederlandse toegepaste kunst een 
bloeiperiode, die zijn weerga niet kent. Vele his-
torische technieken, zoals sgraffito, keramische 
mozaïeken en muurschilderingen worden op-
nieuw toegepast.
Om een goed idee te krijgen van wat er nog aan-
wezig is heeft de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (RCE) een inventarisatie opgezet en ver-
zamelt het Nederlands Instituut voor Kunstge-
schiedenis (RKD) informatie over monumentale 
kunstenaars en hun werk. Lokale overheden moe-
ten een eerste stap naar bescherming van mo-
numentale kunst zetten door alle nog aanwezige 
werken van enige betekenis te inventariseren. Dat 

   
 Het herplaatste 

glasmozaïek 
van Piet Buijs in 
het wijkgebouw 
Heuvel 100, Breda. 
(Foto: Werkgroep 
Monumentale 
Kunst)
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den wordt het kunstwerk aangebracht en zorg-
vuldig gerestaureerd. De duur van het proces, 
dat voor elk project weer anders verloopt, kan 
variëren van enkele maanden tot meer dan tien 
jaar. Dat hangt voor een groot deel af van de me-
dewerking die de eigenaar verleent.

Behoud en beheer in Noord-Brabant 
Het komt zelden voor dat gemeenten zich vol-
doende rekenschap geven van de aanwezigheid 
van monumentale kunst, laat staan dat zij zich 
inspannen voor het behoud daarvan. Zo dreig-
den er in Bergen op Zoom, Breda, Valkenswaard, 
Eindhoven en Waalwijk werken van belangrijke 
kunstenaars als Hugo Brouwer, Berend Hendriks, 
Gerrit de Morée, René Smeets, Niel Steenbergen, 
Louis van Roode, Fons Neyens en Wim Wagemans 
verloren te gaan. De gemeenten Bergen op Zoom 
en Valkenswaard gingen, nadat zij hierop waren 
gewezen, zelf tot actie over. In Waalwijk echter 
konden ook na langdurige acties van de Erfgoed-
vereniging Heemschut drie belangrijke kunstwer-
ken, zoals een uniek baksteen reliëf van Berend 

Herbestemmen of veiligstellen
Wanneer bij de werkgroep een melding van be-
dreigde kunst binnenkomt, wordt eerst via een 
cultuurhistorische waardebepaling de beteke-
nis van het werk beoordeeld. Wanneer de uitslag 
hiervan positief is, begint de redding. De beste 
oplossing is herbestemming van het gebouw 
met de daarin aanwezige kunstwerken. Meestal 
is het hiervoor al te laat en wordt gezegd dat, 
voorafgaande aan de sloop van het gebouw, het 
kunstwerk ‘om niet’ mag worden uitgenomen. 
Daar is vaak slechts enkele weken de tijd voor. De 
werkgroep stelt, meestal in overleg met nazaten 
van de kunstenaar, dat de eigenaar in ieder geval 
moet opdraaien voor de kosten van het uitnemen 
en transport naar een tijdelijk depot. Dit gebeurt 
door specialisten die aan de werkgroep zijn ver-
bonden. Vervolgens gaan werkgroepleden op 
zoek naar nieuwbouwprojecten of te herstellen 
gebouwen, waarin het betreffende kunstwerk 
kan worden ondergebracht. Dit is een langdurig 
traject dat doorzettingsvermogen vergt. Wan-
neer uiteindelijk een geschikte locatie is gevon-

Een reliëf van 
Hugo Brouwer 
verplaatst naar 
het schoolplein 
van het Graaf 
Engelbrecht 
College, Breda. 
(Foto: Raymund 
Bervoets)
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van Hugo Brouwer naar het schoolplein van het 
Graaf Engelbrecht College. 
In Eindhoven worden drie kunstwerken van Louis 
van Roode, Niel Steenbergen en Theo Mols in een 
bankgebouw van Herman Kraaijvanger bedreigd. 
Dit is het laatste gebouw van Kraaijvanger in 
Eindhoven, na de sloop van het voormalige hoofd-
kantoor van de Rabobank, met daarin diverse 
kunstwerken. Recent is besloten om het voorma-
lige Van der Puttlyceum in Woensel te slopen. In 
dit gebouw van T. Nix zijn vier belangwekkende 
kunstwerken aanwezig. Ondanks de aanstelling 
van een ambtenaar voor wederopbouwkunst lijkt 
de gemeente Eindhoven niet in staat belangwek-
kende kunstwerken te behouden en gebouwen uit 
die periode te herbestemmen. Voorafgaand aan 
de sloop van het postkantoor bij het station en-
kele jaren geleden is een werk van Wally Elenbaas 
in een depot ondergebracht, maar herplaatsing is 
nog niet in zicht. 
De gemeente Tilburg daarentegen steunt de red-
ding van een mozaïek van Jan Dijker in de Stedeke-
straat volop. Ook zijn er recent vijf grote naoor-
logse gevelstenen van kunstenaar Frans Mandos 
herplaatst in een nieuwbouwproject. Een belang-

Hendriks en twee sgraffito’s van Gerrit de Morée 
en Wim Klijn, niet gered worden. 
De gemeente Valkenswaard toont meer zorg voor 
dit soort erfgoed. Zij wil de historische Dommel-
sche bierbrouwerij met directeurswoning behou-
den. Om dit te realiseren is de gemeente bereid 
voor de gehele bebouwde omgeving de status 
van beschermd gebied aan te vragen. Dat betreft 
onder meer een naburig schooltje – omgebouwd 
tot proeflokaal – met muurschilderingen van René 
Smeets uit 1962, een zeventiende-eeuwse boer-
derij en herberg ‘De Oranjeboom’ met daarachter 
restanten van de eerste brouwerij, en enkele 
negentiende-eeuwse villa’s. Zo kan het dus ook. 
Inmiddels heeft de Rijksoverheid deze status ver-
leend.
In Breda zijn drie kunstwerken herbestemd na 
een drie jaar durende actie van de Werkgroep 
Monumentale Kunst. Anders zouden deze werken 
zijn vernietigd. De laatste jaren is in de gemeente 
Breda de betekenis van monumentale kunstwer-
ken doorgedrongen. Dit heeft geleid tot mede-
werking aan het herstel van twee kiosken van de 
hand van Peter Struycken op de perrons van het 
nieuwe station en de overplaatsing van een reliëf 

Het gesloopte 

baksteenplastiek 

van Berend Hen-

driks in Waalwijk. 

(Foto: Werkgroep 

Monumentale 

Kunst)

i n b r a b a n t  N U M M E R  2  J U N I  2 0 1 7 1 3  

Ook het CDA en BKKC pleiten voor behoud van 
de kunstwerken. Ondanks deze pogingen ver-
stuurt Laurentius Wonen een aangetekende brief 
waarin wordt gewezen op een eerder overleg met 
de gemeente met als conclusie: op basis van een 
onderzoek uitgevoerd door de gemeente in 2007 
worden de werken niet bijzonder genoeg geacht 
om te bewaren. Dit onderzoek is dan al ruim-
schoots achterhaald door het BKKC-rapport. 
Tijdens de sloop verwijdert een gespecialiseerd 
restauratiebedrijf de drie kunstwerken uit het 
schoolgebouw en worden ze tijdelijk opgeslagen. 
Wijkraad, actievoerders en werkgroep stellen 
voor om de werken te herplaatsen in het dan nog 
te realiseren multifunctionele wijkcentrum Huis 
van de Heuvel in Breda. De architect gaat akkoord 

rijke zorg betreft de ramen in de Sacramentskerk 
aan de Ringbaan-Oost; voor deze kunstwerken 
van Jan Dijker wordt nog een oplossing gezocht.

Reddingsacties Breda
In 2011 verschijnt in de krant BN/DeStem een 
bericht over de voorgenomen sloop van de voor-
malige huishoudschool Regina Pacis in Breda, in 
1950 gebouwd door architect Frans Mol. Dit pand 
is een belangrijk onderdeel van de wederopbouw-
wijk Heuvel, waar enkele gebouwen met de grond 
gelijk gemaakt zouden worden. Het schoolge-
bouw bevat drie kunstwerken: een enorme wand-
plastiek van Fons Neyens (zes meter hoog) en 
twee mozaïeken door Piet Buijs. Op vraag van het 
buurtcomité antwoordt de gemeente Breda dat 
de werken van matige kwaliteit zijn en in slechte 
staat verkeren. Dit is aantoonbaar onjuist, wat tot 
een bezwaarschrift leidt aan de gemeente Breda 
en de wooncorporatie, eigenaar van de betref-
fende gebouwen. De wijkraad van Heuvel en een 
politieke partij scharen zich achter het buurtco-
mité, dat contact opneemt met Erfgoedvereni-
ging Heemschut en de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed. Via het Brabants Kenniscentrum Kunst 
en Cultuur (BKKC) schrijft een kunsthistoricus 
een onafhankelijk rapport, waarin duidelijk naar 
voren komt dat de drie werken hoge kwaliteit be-
zitten en de conditie voldoende goed is om deze 
te behouden. 
Een gespecialiseerd restauratiebedrijf stelt een 
offerte op, inclusief een stappenplan voor de red-
ding van de werken, de restauratie en herplaat-
sing. Na het verschijnen van het rapport vindt 
er overleg plaats tussen de betrokken partijen: 
de eigenaar van het gebouw woningcorporatie 
Laurentius Wonen, de gemeente en de buurt-
bewoners. Daarmee wordt het draagvlak voor 
de redding door Wijkraad Heuvel onderstreept. 

   
 Een schitterend 

sgrafitto van 
Gerrit de Morée in 
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met dit voorstel en ook de Welstandscommissie 
van Breda keurt de plannen goed. De Rabobank 
in Prinsenbeek wil de gehele financiering van de 
herplaatsing en restauratie op zich nemen. De 
projectleider van Huis van de Heuvel laat echter 
weten het wandplastiek van Fons Neyens niet te 
kunnen bevestigen omdat een extra constructie 
nodig is vanwege het gewicht van het werk. Met 
een beleidsmedewerker van de gemeente als 
vaste contactpersoon is daarop een nieuw onder-
komen gezocht. Ten slotte is een oplossing gevon-
den door het werk op de wand van een woning-
complex aan het Dr. Struyckenplein te plaatsen, 
ondersteund door een ijzerconstructie. 

Onwil in Waalwijk
Samen met een architect, Rabobank Langstraat 
en commissie Heemschut Noord-Brabant heeft 
de Werkgroep Monumentale Kunst zich tot het 
uiterste ingespannen voor het behoud van drie be-
langrijke monumentale kunstwerken (als zodanig 

geregistreerd bij de RCE en RKD), waaronder een 
baksteenreliëf van Berend Hendriks. 
De gemeente die, na veel bijeenkomsten van de 
werkgroep met betrokken ambtenaren, de inten-
tie uitsprak de kunstwerken te beschermen, is daar 
later op terug gekomen en heeft de kunstwerken 
vernietigd. Als argument werd eerst aangevoerd 
dat de betreffende kunstenaars onvoldoende be-
langrijk zijn. Toen dit onjuist bleek, werd gesteld 
dat de kunstenaars geen binding hadden met de 
streek en ten slotte dat de werkgroep het behoud 
te laat had aangekaart. Berend Hendriks is nu juist 
een van meest vooraanstaande monumentale kun-
stenaars, samen met Louis van Roode, Wally Elen-
baas en Hugo Brouwer, om er maar een paar te noe-
men. Ondanks de beschikbaarheid van fondsen 
was er onwil om dit belangrijk cultureel erfgoed te 
behouden en zijn de kunstwerken met de sloop van 
het Walewyc College vernietigd.

Onduidelijkheid in Eindhoven
Bij het samenstellen van een monografie van 
Louis van Roode kwam naar voren dat zich ergens 
in Nederland een bijzonder glas-in-betonraam 
moest bevinden dat in opdracht van Herman 
Kraaijvanger voor een bankgebouw is gemaakt. 
Met hulp van nazaten van de kunstenaar werd 
vastgesteld dat dit raam was aangebracht in het 
gebouw van de toenmalige Van Mierlo Bank voor 
Brabant aan de Wal in Eindhoven. Indertijd was 
dit gebouw overgenomen en uitgebouwd door 
de Algemene Bank Nederland (ABN). Na de slui-
ting van dit bankfiliaal zijn er startersbedrijven 
in gevestigd. Het gebouw blijkt in redelijk goede 
staat te verkeren en behalve het raam van Louis 
van Roode zijn er nog twee andere kunstwerken 
aanwezig. De natuurstenen omlijsting van de bui-
tendeur is van de hand van Niel Steenbergen, een 
van de meest gerenommeerde beeldhouwers uit 
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 De voormalige 
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foto boven: Glas-
in-beton raam van 
Louis van Roode 
in de bank, Wal 15 
Eindhoven, bedreigd. 
(Foto: Werkgroep 
Monumentale 
Kunst) foto onder: 
Het glas-in-beton 
raam van Louis 
van Roode aan de 
buitenzijde in 1962. 
(Foto: RKD)
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Samenwerking in Bergen op Zoom
Voorafgaand aan de voorgenomen sloop van de 
kerk ‘Goddelijke Voorzienigheid’ is een aantal ra-
men van de glaskunstenaar Jan Dijker door vanda-
lisme gesneuveld. Het belangrijkste paneel is met 
hulp van de gemeente uitgenomen en opgeslagen. 
Er zijn inmiddels enkele gebouwen in beeld voor 
een goede herbestemming. 
Een raam van glazenier Wim Wagemans, dat bestaat 
uit verschillende onderdelen, is voorafgaande aan de 
sloop van het kantoor van de ijzergieterij Holland door 
de gemeente uitgenomen en in depot geplaatst. 
Specialisten verbonden aan de TU Delft bekijken 
wat de mogelijkheden voor herstel en herplaatsing 
zijn. Er is inmiddels een mogelijke locatie gevonden.

Conclusies 
De monumentale kunst uit de wederopbouwperiode 
verdwijnt in hoog tempo uit Noord-Brabant. De 
laatste jaren beginnen enkele gemeenten en eige-
naren in te zien dat hiermee een gat wordt geslagen 
in het naoorlogs cultureel erfgoed. Zij nemen, daar-
toe aangespoord door organisaties van vrijwilligers, 
maatregelen om sloop tegen te gaan. Helaas is dit 
nog geen algemeen aanvaard principe. Een goede 
regeling voor behoud gekoppeld aan een financiële 
tegemoetkoming is dan ook dringend noodzakelijk. 
Om te beginnen is er een gedegen cultuurhistori-
sche beschrijving  en waardebepaling van dit soort 
kunstwerken nodig. Een verplichting volgens de 
auteurswet, alleen die wordt vaak niet uitgevoerd. 
Het is noodzakelijk om in elke gemeente een speci-
alist aan te stellen, die een bindend advies kan uit-
brengen over het behoud van dit soort toegepaste 
kunst.                                                                                                                                           
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de wederopbouw en winnaar van de Prix de Rome 
in 1938. Daarnaast bevindt zich in de ontvangst-
ruimte een natuursteenmozaïek, ‘Het Gezin’ door 

Theo Mols. Een vergelijkbaar mozaïek van deze 
kunstenaar is aanwezig in de Dominicuskerk, een 
rijksmonument in Rotterdam.
De projectontwikkelaar wil uitsluitend praten 
over het uitnemen en herplaatsing van de kunst-
werken. Men gaat ervan uit dat het gebouw wordt 
gesloopt en de kunstwerken een andere bestem-
ming krijgen. Hoewel de gemeente Eindhoven 
stelt dat een gebiedsbescherming voldoende is 
voor het behoud van het gebouw, wordt, na een 
presentatie in het gemeentehuis door de Werk-
groep Monumentale Kunst, een gesprek over de 
toekomst van het gebouw tot nu toe gemeden.
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foto  links: Het 
uitnemen van de 
ramen van Wim 
Wagemans uit het 
kantoor van de 
gieterij Holland. 
(Foto: gemeente 
Bergen op Zoom) 
foto rechts: Detail 
van raam Wim 
Wagemans met 
afbeelding van een 
ijzergieter. (Foto: 
Albert Joosen)
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Oproep
Wordt in uw gemeente 
een monumentaal 
kunstwerk bedreigd 
door sloop? Neem 
dan contact op met 
drs. Johanna Jacobs 
johanna.Jacobs@
kpnmail.nl 
Kijk voor meer infor-
matie over Erfgoed-
vereniging Heemschut 
op heemschut.nl


