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Inleiding 

Er is in de Westerse wereld een toenemende interesse waarneembaar voor het 

verleden. Dit uit zich in velerlei vormen. In de media, de beeldende kunsten, de 

literatuur en in het toerisme. Met name de groei van wat wel de ‘erfgoedindustrie’ 

wordt genoemd is hier een goed voorbeeld van. “One can hardly move without 

bumping into a heritage site”, aldus David Lowenhal.1 

 De roep om een Nationaal Historisch Museum (NHM) lijkt in deze trend te 

passen. Maar de argumenten voor een NHM komen niet voort uit die toename van 

de interesse voor het verleden. Zij heeft een doelstelling die in het heden ligt, een 

doelstelling die voortkomt uit het traditionele doel van het geschiedenisonderwijs: 

het creëren van een gezamenlijke nationale identiteit door het construeren van 

een gemeenschappelijk verleden. Dat was de achterliggende gedachte die Jan 

Marijnissen bracht tot zijn oproep voor een NHM. En niet voor niets baseert het 

winnende Arnhemse ontwerp voor het NHM zich op de historische ‘canon’ voor het 

geschiedenisonderwijs. 

 Maar het is de vraag of een NHM die vanuit deze optiek wordt opgezet wel 

een goed idee is. Niet alleen sluit het niet aan op de hedendaagse vormen van 

belangstelling voor het verleden, het is ook de vraag of deze oude vormen van 

maatschappelijke binding in de eenentwintigste eeuw nog kans van slagen heeft. 

De wereld is veranderd, Nederland is onderdeel van grotere internationale 

verbanden, communicatie en communities worden nu globaal en virtueel gevormd, 

en niet meer per se langs nationale of linguïstische scheidslijnen. De meeste 

inwoners van Nederland zijn nu geen negentiende-eeuwse provincialen meer die 

tot Nederlander moeten worden getransformeerd, maar zijn in culturele zin 

wereldburgers. En zij die eventueel nog wel als ‘nieuwe provinciaal’ zouden 

kunnen worden betiteld kunnen dankzij de media makkelijk switchen van 

identiteit. Geen wonder dat cultuurhistoricus Hendrik Henrichs in NRC Handelsblad 

verzuchtte dat het het nog een hele klus wordt om met een historisch museum 

grondstof uit de eenentwintigste eeuw om te vormen tot een negentiende-eeuws 

eindproduct.2 

 De hedendaagse vormen waarin de belangstelling voor het verleden zich uit 

lijken de nationale, vaderlandse geschiedschrijvingtoon al lang achter zich te 

hebben gelaten. Zij laten zich beter omschrijven als ‘geheugenpraktijken’ dan als 

                                         
1 David Lowenthal, The heritage crusade and the spoils of history (Cambridge 2003) xiii. 
2 Hendrik Henrichs, ‘Een identiteitsfabriek is echt uit de tijd’ NRC Handelsblad (20.06.2007) 
6. 
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‘geschiedenisverhalen’. Deze verschillende bewoordingen wijzen op een verschil in 

tijdsopvatting die eraan ten grondslag ligt. Maar het duidt ook op een andere 

benaderingswijze van het verschijnsel. Gaat de traditionele geschiedenisopvatting 

uit van de nadruk op de inhoud van de verhalen die over het verleden worden 

verteld, de omschrijving geheugenpraktijk wijst nadrukkelijk naar de vorm waarin 

met het verleden wordt omgegaan, en de wijze waarop verleden tijd wordt 

ervaren. Deze praktijken vormen een specifieke esthetiek, de esthetiek van het 

temporele. Valt de huidige populariteit van erfgoed beter te begrijpen door er 

vanuit dit perspectief naar te kijken? 

 Naar aanleiding van de gevoerde discussies over het Nationaal Historisch 

Museum wil deze scriptie onderzoeken of de erfgoedomgang met het verleden 

gebaat is bij het perspectief van de esthetiek van het temporele. Het uitgangspunt 

is het vermoeden dat het ondergaan van tijdservaringen de onderliggende 

behoefte is voor veel mensen in deze tijd om zich met zaken uit het verleden bezig 

te houden. Het is veelal niet zozeer de interesse in hoe het er werkelijk aan toe 

ging in het verleden maar de spanning die ontstaat bij de confrontatie met 

relicten uit het verleden in het bewustzijn van de beschouwer in het heden die de 

interesse in vroeger kan verklaren. Deze relicten uit het verleden worden dan ook 

in de erfgoedbranche ingezet als dramatisch element in verhaalconstructies met 

als doel zo sterk mogelijke tijdsbelevingen op te wekken. Het bevredigen van die 

behoefte kan mijns inziens een groot deel van de enorme bloei van interesse in 

erfgoedbezoek sinds eind jaren zeventig verklaren.  

 Eerst zullen twee verschillende manieren van omgang met het verleden 

worden behandeld en van elkaar onderscheiden, namelijk die van de geschiedenis 

en die van het erfgoeddenken. Het NHM ligt gezien de historische inhoud en zijn 

erfgoedvorm (museum) op het kruispunt van deze twee verschillende wijzen van 

omgang met het verleden. Daarna zal ingegaan worden op de historische sensatie, 

de term die Huizinga muntte en die als basis voor het ervaren van de verleden tijd 

zal worden gebruikt. De historische sensatie is een vorm van historische ervaring. 

Deze historische ervaring zal worden besproken in zowel de geschiedkundige als in 

de erfgoedomgang met het verleden. Als bijlage zijn drie case studies toegevoegd, 

uit evenzoveel verschillende erfgoedgebieden. De eerste case study behandelt 

steenfabriek ‘De Bunswaard’. Heeft deze vervallen fabriek de meeste waarde als 

industrieel monument of juist als ruïne. Het vestigt de aandacht op het verschil die  

twee onderscheiden manieren van omgang met het verleden in de praktijk uit 

kunnen maken. Zo worden de mogelijke consequenties van het gebruik van deze 
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twee verschillende perspectieven concreet gemaakt. Bovendien voert ze ons naar 

de behandeling van een onderliggend verschil tussen de twee manieren van omgang 

met het verleden: twee verschillende opvattingen over wat het construct ‘tijd’ 

inhoudt. Vervolgens wordt de esthetiek van het temporele besproken, een manier 

van omgaan met het verleden die het meemaken van tijdservaringen probeert te 

faciliteren. In kunst- en erfgoedpraktijken zien we een omgang met het verleden 

die anders is dan de traditioneel historische. Deze omgang met het verleden is er 

niet op gericht is om verhalen over wat er in het verleden precies is voorgevallen 

te vertellen, maar gebruikt het ‘verleden-zijn’ van gebeurtenissen in een 

dramatisch gerichte structuur met het doel tijdservaringen op te wekken. De 

manieren om dat te doen, de structurering van die ‘verledenheid’ is op te vatten 

als de esthetiek van het temporele. Een praktijkvoorbeeld uit het audiovisuele 

erfgoed kan dit verduidelijken. In de tweede case study wordt dan ook de film 

Maelstrom van Peter Forgács behandelt, die geheel bestaat uit archiefmateriaal 

van home movies. Aan de manier waarop in deze film tijdservaringen worden 

opgewekt en uitgelokt valt de werking van de esthetiek van het temporele goed af 

te lezen. Ook deze case study is als bijlage toegevoegd. De bespreking van de 

relatie tussen film als kunstvorm (een time based art) en het perspectief van de 

esthetiek van het temporele leiden ons naar de ‘uitvinding van de projectiekunst’. 

Tot februari 2007 was de tentoonstelling Jenseits des Kinos te zien in Berlijn. “Film 

and video within the art context have discovered the dimension of space” schreven 

de curatoren in de catalogus.3 Deze perspectiefwisseling op een genre waar 

traditioneel vooral naar werd gekeken vanuit een film- of videokunst-

referentiekader vormt een analogie die verheldert waarom het nuttig kan zijn 

vanuit een nieuw referentiekader naar onze omgang met het verleden te kijken. 

Vanuit de esthetiek van het temporele in het vluchtige audiovisuele erfgoed naar 

het tijdsperspectief in zoiets traags als het landschappelijk erfgoed lijkt een grote 

stap. Maar ook het cultuurlandschap kan bekeken worden vanuit de mogelijkheden 

die het biedt om tijdservaringen in op te doen. De vorm van het landschap is 

namelijk te lezen als de uitkomst van een strijd. De strijd om het beeld van welk 

verleden in het heden dominant is. Dit vormt de kern van het betoog van de derde 

case study. Deze gaat over een uiterwaard als herinneringslandschap, en is opgezet 

als een landschapsbiografie. De conclusie van de scriptie is getiteld ‘naar een 

Nieuw Historisch Museum’. ‘Nationaal’ is hier vervangen door ‘nieuw’, en er 

                                         
3 Joachim Jäger, Gabriele Knapstein en Annette Hüsch (ed.), Beyond cinema. The art of 
projection (Berlijn 2006) 11. 



4 

worden kort wegen verkend die kunnen leiden naar vormen van tijdservaren als 

centraal doel, in plaats van informatieoverdracht over historische gebeurtenissen 

en perioden. 

De drie case studies zijn als bijlagen toegevoegd, om het betoog niet te zeer te 

onderbreken voor degenen die niet geïnteresseerd zijn in de praktische toepassing 

ervan in de drie onderscheiden erfgoedvelden. Degenen die daar wel in 

geïnteresseerd zijn wordt aangeraden deze case studies te lezen op het moment 

dat er naar wordt verwezen. 

 

Verschillende manieren van omgang met het verleden 

Geschiedenis is niet hetzelfde als de verleden tijd. Het is een bepaalde manier van 

omgaan met die verleden tijd, namelijk die van de historici. Niet dat elke 

historicus  op dezelfde wijze geschiedenis bedrijft, of dat die manier van 

geschiedenis bedrijven niet verandert in de loop van de tijd, maar de historische 

manier van omgaan met het verleden is toch duidelijk te onderscheiden van andere 

manieren van omgaan met de verleden tijd. De erfgoedbenadering van het 

verleden is zo'n andere manier van omgaan met het verleden. Volgens David 

Lowenthal wordt vaak gedacht dat die erfgoedbenadering 'bad history' is, maar 

volgens hem is dat niet het geval, het is helemaal geen 'history' maar iets compleet 

anders: "heritage is not an inquiry into the past but a celebration of it, not an 

effort to know what actually happened but a profession of faith in a past tailored 

to present-day purposes."4 Historici en geschiedfilosofen hebben zich tot voor kort 

weinig bezig gehouden met reflecties over tijd. Wellicht komt dat door het 

onoplosbare probleem dat tijd zich zowel afhankelijk van de mens manifesteert 

(subjectief) als onafhankelijk van de mens (objectief), zo opperen Harry Jansen en 

Maria Grever in de inleiding van hun boek over temporaliteit en de constructie van 

het verleden. Toch stellen zij terecht dat juist temporaliteit het hart van de 

geschiedbeoefening raakt.5 

 

Geschiedenis: het verleden als tekst 

Tot diep in de negentiende eeuw waren geschiedschrijvers in de eerste plaats 

schrijvers. Kleio was een van de muzen, geschiedenis werd gezien als een kunst, 

niet als werk of studie. Vanuit dit perspectief is de geschiedschrijver dus in de 

eerste plaats een kunstenaar, en daarom moet ‘het schone spel met de tijd tot de 

                                         
4 Lowenthal, The heritage crusade x. 
5 Maria Grever en Harry Jansen (ed.), De ongrijpbare tijd. Temporaliteit en de constructie 
van het verleden (Hilversum 2001) 7. 
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literatuur gerekend worden onverschillig of de speler zich historicus of romancier 

noemt.’6 Ook Huizinga hechtte erg aan de kwaliteit van het schrijven: “Ik zou 

geneigd zijn aan de geschiedenis, ook in haar wetenschappelijkste vorm, als 

criterium van haar qualiteit den eisch te stellen, dat zij leesbaar zij. Onleesbare 

geschiedenis is geen geschiedenis’.7 Met de verwetenschappelijking van de 

geschiedenis verdween echter steeds meer de nadruk op de artistieke kant ervan, 

die als beletsel voor  een echte wetenschap werd gezien. Harde wetenschappelijke 

feiten werden nu belangrijker geacht dan het verwoorden van ervaringen of goed 

kunnen schrijven. Geschiedenis moest een sociale wetenschap worden en dat 

beloofde niet veel goeds voor de literaire kwaliteit van het werk. Een resultaat 

daarvan was dat er een kloof ontstond tussen de professionele historici en het 

algemene publiek. Annie Romein-Verschoor stelt dat door de ‘vergruizing’ van het 

historiebeeld door de geschiedwetenschap in de negentiende eeuw de klare 

heldere beelden en verhalen uit de geschiedenis vervloeiden en vervaagden in 

allerlei genuanceerde tussentinten. “Naarmate de geschiedenis als wetenschap 

steeg, daalde ze in de publieke belangstelling.”8 Maar dat betekent niet dat ook de 

interesse in het verleden verminderde. In 1957 stelt Annie Romein-Verschoor: ‘Men 

kan veilig zeggen, dat de historische belangstelling nooit zo breed geweest is als in 

onze tijd en zeker, dat ze nooit zo rijkelijk gevoed is met bloeiend geïllustreerde 

en wetenschappelijk verantwoorde popularisaties, met vies romancées, historische 

romans en films. Maar de samenhang tussen de studie van de geschiedenis en het 

spel met de tijd is daarmee niet duidelijker of harmonischer geworden. 

Integendeel.’9 

 

De erfgoedbenadering van het verleden 

‘Erfgoed’, vaak als bredere term voor ‘cultureel erfgoed’ gebruikt wijst op een 

specifieke omgang met het verleden. Het woord zelf verwijst naar ‘erfenis’, dat 

wat is nagelaten door het voorgeslacht. De omgang met deze materiële en 

immateriële overblijfselen vormt een specifieke manier van omgaan met het 

verleden, te onderscheiden van bijvoorbeeld de historische omgang met het 

verleden in de geschiedwetenschap. In de erfgoedbenadering van het verleden 

verdwijnt de nadruk op tekst. Hier staan juist artefacten overgebleven uit het 

verleden centraal: voorwerpen, afbeeldingen, muziekstukken, foto’s en films, 

                                         
6 Annie Romein-Verschoor, Spelen met de tijd (Nijmegen 1979 (1957)) 25. 
7 Johan Huizinga, ‘Over vormverandering der geschiedenis’ in: Verzamelde Werken VII 
(Haarlem 1950) 193-194. 
8 Romein-Verschoor, Spelen met de tijd 17. 
9 Ibidem, 24. 
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monumenten en gebouwen. Hierbij prevaleert een andere manier van omgaan met 

het verleden dan de tekstuele historische. 

 In hun boek ‘De vreugden van Houssaye’ uit 1992 definiëren Jo Tollebeek en 

Tom Verschaffel geschiedenis als ‘de studie van het verleden om het verleden’, te 

onderscheiden van de studie van het verleden met het oog op het heden, dat 

volgens hen geen eigenlijke geschiedenis is.10 Onder deze laatste categorie scharen 

zij bijvoorbeeld sociale wetenschappers, moralisten, activisten en politici die naar 

het verleden kijken vanwege maatschappijwetenschappelijke, 

identiteitspresenterende of maatschappijkritische beweegredenen. De echte 

historicus is volgens Tollebeek en Verschaffel iemand die het verleden bestudeert 

uit zuiver historische interesse. Het is volgens hen niet de taak van de historicus 

om het heden te verhelderen, te legitimeren of te veranderen.11  

 Deze tweedeling in de bestudering van het verleden vanuit de temporele 

laag van de interesse kan ook helpen een helder beeld van de aard van de 

erfgoedbenadering van het verleden te geven. Deze valt dan te karakteriseren als 

een interesse in het heden, en wel voor dat deel van het heden dat zich praktisch 

bezighoudt met het verleden. Deze hedendaagse erfgoedpraktijk is veelzijdig en 

alomtegenwoordig, zoals David Lowenthal in zijn boek The Heritage Crusade al liet 

zien. Hij verdiept zich in dit boek in de verschillen tussen geschiedenis en erfgoed, 

zowel in benadering als in doel. Een belangrijk onderscheid ligt in de mogelijke 

ervaring: "History remains remote; personal immediacy is a heritage hallmark"12 zo 

stelt hij. En de manier waarop artefacten het verleden voelbaar kunnen maken 

verschilt van die van gedachtes en woorden. Dingen hebben een andere temporele 

natuur. Geschreven geschiedenis markeert het verschil tussen verleden en heden; 

werkwoordvormen maken een helder onderscheid tussen toen en nu. Maar oude 

relicten zijn tegelijkertijd zowel verleden als heden. Het tastbare verleden is in 

een continue staat van verandering in het heden, verouderend, veranderend, 

vernieuwend, en dat altijd in interactie met dat heden.13 Deze benadering sluit aan 

bij die van Jan Kolen, die in zijn dissertatie 'De Biografie van het landschap' 

erfgoed definieert als 'het voortdurende actualiserings- en representatieproces van 

het verleden binnen de Lebenswelt van moderne samenlevingen.'14 

                                         
10 Jo Tollebeek en Tom Verschaffel, De vreugden van Houssaye. Een apologie van de 
historische interesse (Amsterdam 1992) 87. 
11 Tollebeek en Verschaffel, De vreugden van Houssaye 99. 
12 Lowenthal, The heritage crusade 122. 
13 Lowenthal, The heritage crusade 248. 
14 Jan Kolen, De biografie van het landschap (diss. Vrije Universiteit Amsterdam 2005) 291. 
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 Erfgoed is ook een industrie. En wel een snel groeiende.  Als zodanig is zij 

onderdeel van de snel expanderende toerisme- en 'leisure' industrie, die na de 

Tweede Wereldoorlog is opgekomen, en op haar beurt de toegenomen welvaart en 

bestedingspatronen van de nieuwe 'service-class culture' weerspiegelt. De opkomst 

van de erfgoedindustrie (met name sinds het eind van de jaren zeventig)  is dus 

niet uitsluitend te lezen als een groeiende behoefte aan manieren van omgang met 

het verleden.15 

 In de universitaire wereld is Erfgoedstudies bezig een zelfstandige 

academische discipline te worden. Maar de uitgangspunten voor deze discipline 

komen vanuit verschillende andere disciplines, zoals geschiedenis, 

kunstgeschiedenis, cultuurwetenschappen, toerismestudies, sociale geografie, 

museologie en etnografie. Die verschillende achtergronden zorgen voor  

verschillende perspectieven op de interdisciplinaire studie Erfgoed. Hoewel die 

verschillende perspectieven vaak samengaan, definiëren ze Erfgoed allemaal 

anders. Hierdoor is er niet alleen sprake van een ander perspectief op Erfgoed 

maar ook heeft het begrip Erfgoed vaak een andere inhoud. Zo zijn er op de 

Nederlandse universiteiten verschillen tussen de diverse Masteropleidingen Erfgoed 

en Cultureel Erfgoed. Zo is bij de Vrije Universiteit de master Erfgoedstudies vooral 

gericht op landschap (komend vanuit de disciplines archeologie, historische 

geografie en architectuurgeschiedenis), op de Universiteit van Amsterdam is de 

master Cultureel Erfgoed een onderdeel van Kunst-, Religie- en 

Cultuurwetenschappen, op de Universiteit van Utrecht wordt die gelijknamige 

master aangeboden door het Instituut Geschiedenis, en in Maastricht is er een 

master Arts and Heritage, waarbij in de Nederlandse vertaling de woorden ‘Arts 

and Heritage’ simpelweg vervangen worden door ‘Cultuur’. Als we het perspectief 

verbreden naar het omringende buitenland dan zal het geen verwondering wekken 

dat ‘erfgoed’ hier nog meer verschillende betekenissen heeft, alleen al gezien de 

verschillen in gevoelswaarde van de woorden ‘patrimoine’, ‘heritage’, en ‘Erbe’.  

 Al die verschillen lijken stilzwijgend en ruimhartig geaccepteerd te worden 

door al die mogelijke betekenissen maar in het begrip Erfgoed toe te laten. Wie 

zou ook kunnen zeggen welke definitie wel of niet acceptabel is? Hierdoor ontstaan 

echter twee problemen. Erfgoed als begrip wordt steeds ruimer, steeds meer 

fenomenen kunnen eronder vallen, en daardoor lijkt het zijn nut als omschrijvende 

                                         
15 Kevin Walsh, The representation of the past. Museums and heritage in the post-modern 
world (Londen 1992) 116-117. 
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categorie te verliezen.16 Ten tweede sluiten sommige benaderingswijzen andere 

benaderingswijzen gedeeltelijk uit. Als er duidelijk sprake zou zijn van botsende 

visies op hetzelfde begrip is dat een vruchtbaar uitgangspunt voor discussie, maar 

als het benaderingswijzen zijn voor twee verschillende fenomenen die toevallig 

getooid gaan met dezelfde naam (Erfgoed) dan ontstaat er geen discussie maar 

verwarring. Toch lijken al die verschillende benaderingswijzen wel degelijk voort 

te komen uit de aandacht voor dezelfde duidelijk waarneembare maatschappelijke 

trend: de snelle toename van interesse van grote groepen mensen voor 

overblijfselen uit het verleden. 

 Maar er is nog geen sprake van een coherent fundament voor die 

erfgoeddiscipline. Het erfgoeddenken definieert zich nu vooral nog aan de hand 

van wat het níet is, afgezet tegen bijvoorbeeld de academische discipline 

Geschiedenis. Er zijn beschrijvende lijstjes van karakteristieken van de 

erfgoedbenadering, er zijn studies naar de beleving, de ideologie en de consumptie 

ervan, en studies naar de relatie tussen identiteit en erfgoed, er zijn veel 

verschillende beschrijvingen en definities van Erfgoed, maar er is geen 

eenduidigheid over. Dit heeft tot gevolg dat degenen die zich met erfgoed 

bezighouden vaak moeten uitleggen wat dat nou is, die erfgoedbenadering van het 

verleden. Dat kan natuurlijk ook komen omdat de erfgoeddiscipline een jong en 

multidisciplinair onderzoeksgebied is (zelf grotendeels een product van de jaren 

tachtig en negentig) en dientengevolge de afbakening ervan nog niet helder is, 

maar ik heb sterk de indruk dat het probleem meer structureel van aard is. In het 

vervolg van dit stuk wil ik een suggestie doen voor een ander perspectief op het 

verschijnsel Erfgoed, namelijk het perspectief van de esthetisering van het 

temporele als erfgoedomgang met het verleden. Deze esthetisering van het 

temporele veronderstelt een ervaringsgerichte omgang met overblijfselen uit het 

verleden. En de grondslag voor die historische ervaring vinden we in het 

verschijnsel van de historische sensatie. 

 

De historische sensatie 

Een van de krachtigste omschrijvingen van een historische ervaring komt van de 

wereldvermaarde Nederlandse historicus Huizinga. Hij beschreef de historische 

sensatie, een persoonlijke, bijna zintuiglijke ervaring die niet alleen bij historici 

voorkomt. In zijn stuk ‘Het historisch museum’, in De Gids van Februari 1920, 

                                         
16 Kees Ribbens, Een eigentijds verleden. Alledaagse historische cultuur in Nederland 1945-

2000 (Hilversum 2002) 31. 
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werkt Huizinga voor het eerst zijn notie van de historische sensatie uit. Dit naar 

aanleiding van een discussie over de inrichting van het Nederlands Historisch 

Museum, waarover (ook toen al) gedacht werd. Huizinga keert zich tegen het idee 

dat er een principieel onderscheid te maken zou zijn tussen de aard en werking van 

een historisch museum en van een kunstmuseum. In de algemene overtuiging van 

die dagen is een kunstmuseum er om te genieten, en een historisch museum is er 

om te studeren, net als in andere wetenschappelijke musea. Alles wat niet kunst 

is, is wetenschap, en de eisen van kunst en wetenschap zijn tegenstrijdig. Volgens 

Huizinga ligt er aan deze opvatting een groot misverstand over de aard en het 

wezen van de geschiedenis ten grondslag. In zowel een historisch- als een 

kunstmuseum kom je in de eerste plaats om te genieten, en hooguit pas in de 

tweede plaats om er te studeren. Het aantal mensen dat naar een historisch 

museum komt om te studeren mag dan iets hoger liggen dan bij een kunstmuseum, 

bij beide musea komt toch het overgrote deel van de bezoekers om te genieten. 

Vervolgens gaat hij in op de aard van dat historisch genieten. Aan de hand van een 

kunsthistorisch niet bijster interessante prent van Jan van de Velde probeert hij te 

formuleren wat het is dat hem in deze afbeelding (van een familie die per boot 

verhuist) toch zo aanspreekt. Het is niet zozeer de artistieke kwaliteit ervan, waar 

kritiek op mogelijk is. En het is ook niet het onderwerp van verhuizingen in het 

begin van de 17e eeuw, maar:  

“het kan zijn, dat zulk een historisch détail, in een prent, maar het zou 

evengoed kunnen zijn in een notarisacte, terwijl het mij toch als zoodanig 

onverschillig is, mij opeens het gevoel geeft van een onmiddellijk contact 

met het verleden, een sensatie even diep als het zuiverste kunstgenot, een 

(lach niet) bijna ekstatische gewaarwording van niet meer mij zelf te 

wezen, van over te vloeien in de wereld buiten mij, de aanraking met het 

wezen der dingen, het beleven der Waarheid door de historie. Meent toch 

niet, dat het iets abnormaals is, of dat ik de gewaarwording overdrijf: gij 

kent haar allen.”17 

Daarna geeft hij een voorbeeld buiten de historische perceptie om aan te geven om 

wat voor een soort sensatie het bij hem gaat: 

“Gij loopt op straat, en er speelt een draaiorgel, en als gij er dicht bij komt, 

waait u opeens een vleug van erkennen door de geest, alsof gij even dingen 

begreept, die anders bedekt zijn onder de sluiers van het leven. Gij zoudt u 

                                         
17 Johan Huizinga, ‘Het historisch museum’ in: Verzamelde Werken II (Haarlem 1948) 566. 
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schamen, het muzikaal genot te noemen,... maar het is een pathos, een 

dronkenschap van een ogenblik... ge kent het toch, het is immers als motief 

in duizend sonnetten aangeraakt. Van dezen aard is ook, wat ik de 

historische sensatie noem.”18 

De historische sensatie is volgens Huizinga dus een ervaring. Hij voegt er nog aan 

toe dat die historische sensatie alleen kan worden opgewekt door authentieke 

artefacten: “Want een deel der historische sensatie is de volstrekte overtuiging der 

echtheid.”19  

 Maar wat is dat voor een soort ervaring? Het woord ‘sensatie’ heeft volgens 

van Dale zowel de betekenis van ‘zintuiglijke gewaarwording’ als van 

‘opschudding’. Beide zijn hier mogelijk, alhoewel opschudding dan introspectief 

moet worden opgevat, niet in haar betekenis van ‘sensationeel’ in de 

buitenwereld. De historici Jo Tollebeek en Tom Verschaffel vinden de keuze van 

Huizinga om het woord ‘sensatie’ te gebruiken om te beschrijven wat er in hem 

omging een erg gelukkige, omdat die term suggereert dat het verleden 

waargenomen kan worden met een zelfde onmiddellijkheid als een zintuiglijke 

waarneming. Door de werking van het ‘historische zintuig’ (ook een term van 

Huizinga) ontstaat de euforische illusie dat je het verleden kunt zien en 

aanraken.20 

 In 1926, zes jaar na zijn stuk in De Gids, heeft Huizinga zijn begrip van de 

historische sensatie nog verder uitgewerkt, in een betoog dat hij houdt op de 

algemene vergadering van het Historisch Genootschap te Utrecht: 

“Dit niet geheel herleidbare contact met het verleden is een ingaan in een 

sfeer, het is een der vele vormen van buiten zich zelf treden, van het 

beleven van waarheid, die den mensch gegeven zijn. Het is geen 

kunstgenot, geen religieuze aandoening, geen natuurhuivering, geen 

metaphysisch erkennen, en toch een figuur uit deze rei. Het object van deze 

sensatie zijn niet menschenfiguren in hun individueele gestalte, niet 

menschenlevens of menschelijke gedachten, die men meent te ontwaren. 

Het is nauwelijks beeld te noemen, wat de geest hier vormt of ondergaat. 

Voorzoover het vorm aanneemt, blijft deze samengesteld en vaag: een 

‘Ahnung’, evengoed van straten en huizen en velden, van klanken en van 

kleuren als van bewegende en bewogen menschen. Dit contact met het 

                                         
18 Huizinga, ‘Het historisch museum’ 566. 
19 Ibidem, 568. 
20 Tollebeek en Verschaffel, De vreugden van Houssaye 18. 
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verleden, dat begeleid wordt door een volstrekte overtuiging van echtheid, 

waarheid, kan gewekt worden door een regel uit een oorkonde of een 

kroniek, door een prent, een paar klanken uit een oud lied. (...) De 

historische sensatie wordt men zich niet bewust als een herbeleven, maar 

als een begrijpen, dat nauw verwant is aan het begrijpen van muziek, of 

beter gezegd van de wereld door muziek. (...) Inderdaad blijft deze 

sensatie, visie, contact, ‘Ahnung’ beperkt tot oogenblikken van bijzondere 

geestelijke helderheid, van een opeens doordringen van den geest.  

 Klaarblijkelijk is deze historische sensatie zoo essentieel, dat zij steeds 

weer als het eigenlijke moment der historiekennis is gevoeld. (...) Het is een 

herrijzenis, die zich voltrekt in den sfeer van den droom, een zien van 

ongrijpbare figuren, een hooren van half verstane woorden.”21 

 De Groningse geschiedfilosoof Frank Ankersmit gaat in zijn boek De 

sublieme historische ervaring diep in op de historische sensatie van Huizinga, die 

hij consequent (maar aanvechtbaar) de historische ervaring noemt. Hij merkt op 

dat Huizinga de term ‘historische ervaring’ nadrukkelijk heeft vermeden en alleen 

de specifiek technische term ‘historische sensatie’ gebruikte. Volgens Ankersmit 

zou ‘historische ervaring’ het meest geschikt zijn geweest, mede omdat ‘sensatie’ 

de gedachte oproept aan iets sensationeels, ‘en er kan geen twijfel over bestaan 

dat niets verder af stond van Huizinga’s bedoelingen.’22 Maar die twijfel kan wel 

degelijk bestaan. De eerste beschrijving die Huizinga geeft van de historische 

sensatie als een bijna extatische gewaarwording van niet meer zichzelf te zijn, van 

een overvloeien in de wereld buiten hemzelf is een sensationele persoonlijke 

belevenis, in de zin van ‘opschudding bij zichzelf veroorzakend’. Maar in deze zin 

valt de sensatie natuurlijk wel degelijk in de categorie van de ervaringen; de 

historische sensatie is een vorm van historische ervaring.  

 De term en notie 'sensatie' wordt frequent gebruikt in de kunsttheorie van 

tweede helft van de negentiende eeuw. Het gaat hier om een lichamelijke 

gewaarwording, een aanduiding voor een 'levende gewaarwording door het gevoel, 

onder hooge spanning'.23 Huizinga ontleent het begrip aan een opstel van 

romanschrijver Lodewijk van Deyssel over Herman Gorter.24 Ankersmit wijst op het 

onderscheid dat van Deyssel maakte in graden van intensiteit van ons contact met 

                                         
21 Johan Huizinga, ‘De taak der cultuurgeschiedenis’ in: Verzamelde Werken VII (Haarlem 
1950) 71-72. 
22 Frank Ankersmit, De sublieme historische ervaring (Groningen 2007) 129. 
23 Léon Hanssen, Huizinga en de troost van de geschiedenis. Verbeelding en rede 
(Amsterdam 1996) 150. 
24 Johan Huizinga, ‘Aanhangsel’ in: Verzamelde Werken VII (Haarlem 1950) 166. 
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de werkelijkheid, in de begrippen ‘observatie’, ‘impressie’ en ‘sensatie’. 

‘Observatie’ geeft een objectieve belangstelling aan, bij een ‘impressie’ hebben 

we ons al iets verder opengesteld voor het object zodat het een indruk achter kan 

laten, en ‘sensatie’ drukt het meest innige contact uit, waarin subject en object 

volledig in balans zijn, het ‘hoogste stadium in onze ontmoeting met de wereld’.25 

Al in zijn eigen tijd krijgt Huizinga kritiek op zijn begrip van de historische 

sensatie. Zo schrijft hij zelf: " Dr Ter Braak acht het een onhoudbaar begrip, Dr Van 

Eyk vindt den term absurd, en ziet in mijn erkenning van dien bewustzijnstoestand 

als het eigenlijk essentieele moment van alle historiekennis een flagrante 

tegenspraak met mijn hooghouden eener intelectueele, wetenschappelijke 

methode."26 Maar deze kritiek doet hem niet twijfelen, alhoewel hij dat wel even 

deed toen bleek dat de term zich niet goed in het Duits liet vertalen. Maar na 

consultatie van anderen bleef hij bij de juistheid van de term sensatie, 

'overgedragen tot hooger betekenis dan de gewone'.  

 De opvatting van de historische sensatie als bijna zintuiglijke ervaring sluit 

aan bij beschrijvingen van het fenomeen door anderen. Zo beschrijft Jürgen Pieters 

de beleving hiervan door Flaubert (die zijn ervaring in brieven verwoordde) als een 

huivering, het soort rilling dat je voelt wanneer zich een plotselinge, moeilijk te 

verklaren luchtverplaatsing naast je voordoet. Het is een fysieke gewaarwording.27  

 Ook het werk van Flaubert zelf vormt (indirect) een inspiratiebron voor de 

historische sensatie. Zo gebruiken Jo Tollebeek en Tom Verschaffel een fragment 

uit de roman Flauberts parrot van Julian Barnes om de essentie van de historische 

sensatie te beschrijven. In de roman van Barnes komt de hoofdpersoon in het 

geboortehuis van Gustave Flaubert, die al meer dan honderd jaar dood is. Daar 

vindt hij ‘Loulou’, de opgezette papegaai die Flaubert voor zich had staan tijdens 

het schrijven van Un coeur simple:  

“Loulou was in uitstekende conditie, de veren nog even fris en het oog nog 

even irritant als honderd jaar eerder het geval moet zijn geweest. Ik keek 

aandachtig naar de vogel en voelde tot mijn verbazing een hartstochtelijk 

contact met de schrijver die het nageslacht hooghartig verbood enige 

belangstelling voor hem zelf te koesteren. (...) deze doorsnee groene 

papegaai volgens de regels maar toch mysterieus geconserveerd, had iets 

                                         
25 Ankersmit, De sublieme historische ervaring 126. 
26 Huizinga, ‘Aanhangsel’ 166. 
27 Jürgen Pieters, De tranen van de herinnering. Het gesprek met de doden (Gent 2005) 
172. 
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waardoor ik het gevoel kreeg dat ik de schrijver bijna had gekend. Ik voelde 

me ontroerd en opgemonterd tegelijk.”28 

Barnes heeft later in een artikel aangegeven dat de beschreven gebeurtenis 

autobiografisch was: ‘de combinatie van deze omstandigheid, het zonderlinge 

relikwie vóór mij en het feit dat die, tegen alle waarschijnlijkheid in, bewaard was 

gebleven, ontroerde mij zeer.’29 En ook een van de auteurs van De vreugden van 

Houssaye zèlf, Jo Tollebeek, kent weer deze ervaring. Hij antwoordde in een 

interview op een vraag hierover met een anekdote over de snippertjes beschreven 

papier die hij vond in de talloze envelopjes in het archief van Huizinga: “Je kunt 

het niet goed vertellen, het is net als met verliefdheid. Iemand die niet hetzelfde 

meemaakt als jij begrijpt je obsessie niet.”30 Tollebeek en Verschaffel gebruiken 

het verhaal van Flauberts parrot om aan te geven dat de authenticiteit van het 

voorwerp dat de historische sensatie oproept cruciaal is. Als later blijkt dat de 

opgezette vogel uit het museum komt en dat er nog veel meer van zijn, is de 

historische sensatie verdwenen, en heeft hij in retrospectief ook nooit 

plaatsgehad.31 Wat een vreemde veronderstelling is natuurlijk, omdat als het 

bedrog niet was ontdekt (door naar het museum te gaan) de sensatie wèl was 

blijven bestaan. Ankersmit meent daarom dat het geen echte historische ervaring 

kan zijn geweest omdat die uitsluitend door authentieke voorwerpen kan worden 

opgeroepen.32 Mij lijkt het logischer dat de onverstoorde illusie van authenticiteit 

cruciaal is voor een mogelijke historische sensatie.  

Samenvattend volgen hier de eigenschappen die Huizinga aan de historische 

sensatie gaf: het zijn onbeduidende objecten die de sensatie oproepen; de ervaring 

is van korte duur; ze is niet zomaar naar believen oproepbaar of herhaalbaar maar 

ze overkomt iemand plotseling; het is níet een plotseling historisch inzicht, de 

ervaring is juist de tegenpool van het inzicht; en het belangrijkste aspect van de 

historische sensatie tenslotte is het directe en onmiddellijke contact met het 

verleden dat zij biedt, en zij doet dit door middel van authentieke artefacten uit 

dat verleden.33 Degene die een historische sensatie ondergaat moet er een zekere 

ontvankelijkheid voor bezitten. Die ontvankelijkheid is afhankelijk van voorkennis 

                                         
28 Tollebeek en Verschaffel, De vreugden van Houssaye 16. 
29 Tollebeek en Verschaffel, De vreugden van Houssaye 16. 
30 Mireille Berman en Emy van der Pal, ‘Vreugden van een anarchistische discipline. Jo 
Tollebeek’ in: Machteld Allan en René Moerland (red.), Gesprekken met tijdreizigers 
(Amsterdam 1993) 18-25, aldaar 23. 
31 Tollebeek en Verschaffel, De vreugden van Houssaye 23. 
32 F.R. Ankersmit, De historische ervaring (Groningen 1993) 12-13. 
33 Ankersmit, De historische ervaring 11-12. 
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en voorliefde. Voorkennis bepaalt welke voorwerpen een historische sensatie 

kunnen opwekken, en voorliefde de aard en intensiteit ervan.34 

 

De historische ervaring in de geschiedwetenschap en filosofie 

De traditionele geschiedkundige omgang met het verleden is voornamelijk 

gebaseerd op tekst, zowel wat betreft dat wat bestudeerd wordt als hoe de 

resultaten daarvan worden gepresenteerd. Dat was het geval voordat men 

probeerde geschiedenis als een wetenschap te beschouwen, alsook in de 

wetenschappelijke discipline geschiedenis zelf. De ‘taal’ waarvan men zich bedient 

is dus tekst, een van de rijkste ‘talen’ die er zijn om gedachtes in te vormen en in 

uit te drukken. Kijken we naar andere ‘talen’ als muziek, wiskunde, beeldende 

kunst, theater en film, dan blijkt dat in die ‘talen’ dingen uitgedrukt kunnen 

worden die in tekst niet of slechts gebrekkig mogelijk zijn (andersom geldt dit 

natuurlijk ook). Als we ervan uitgaan dat onze ervaringen aan onze uitdrukking van 

die ervaringen vooraf gaan (wat zo absoluut gesteld problematisch is omdat kennis 

van ‘talen’ ook ervaringen mogelijk maken) dan ligt het voor de hand om te 

veronderstellen dat niet elke ervaring zich het best in tekst laat omzetten; tekst is 

geschikt voor gedachtes en gevoelens die zich onder woorden laten brengen. 

Sensaties die daarbuiten vallen, zoals stemmingen en sferen, laten zich beter 

‘vertalen’ (en oproepen) in andere ‘talen’. Daarom hoeft het geen verbazing te 

wekken dat er een spanning bestaat tussen de historische ervaring (die zich in het 

rijk der stemmingen en sferen afspeelt, en zich moeilijk in ‘tekst’ laat vangen) en 

de geschiedkundige praktijk, die een bij uitstek tekstuele, schriftelijke praktijk is. 

De historische ervaring als grondslag voor de omgang met het verleden is 

in de geschiedwetenschap lange tijd verdacht geweest. In de hoop als een 

‘echte’ wetenschap gezien te worden moesten subjectiviteit en moeilijk 

meetbare persoonlijke gewaarwordingen zoveel mogelijk vermeden worden ten 

faveure van hardere kwantitatieve gegevens. Ook Huizinga excuseert zich al 

bijna voor de beschrijving van zijn persoonlijke historische sensatie: ‘lach niet’ 

schrijft hij, voordat hij de woorden ‘bijna ekstatische gewaarwording’ durft op 

te schrijven. In de rede die Frank Ankersmit in 1993 uitspreekt bij aanvaarding 

van het bijzonder hoogleraarschap in de geschiedtheorie in Groningen stelt hij 

dat geschiedtheoretici (in tegenstelling tot historici als Huizinga) nooit 

aandacht hebben gehad voor de historische ervaring. Het narrativisme, de 

meest dominante stroming in de geschiedtheorie op dat moment, is de 

                                         
34 Tollebeek en Verschaffel, De vreugden van Houssaye 29. 
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historische ervaring zelfs vijandig gezind. Want het narrativisme gaat vooral 

over de vraag hoe historische kennis wordt omgezet in een verhaal. En 'het 

verhaal doodt de ervaring, en omgekeerd'.35 Maar hij voorspelt in dat jaar dat 

daar verandering in zal komen. Het postmodernisme wordt immers wel 

vergeleken met de Romantiek, maar het gevoel en de persoonlijke beleving, die 

in de Romantiek zo belangrijk waren, hebben geen plaats in de narrativistische 

postmoderne theorieën. Vroeg of laat moet daar verandering in komen, zegt 

Ankersmit in 1993 in zijn inauguratierede getiteld 'De historische ervaring': 

"Wanneer ik mij als historicus aan een toekomstvoorspelling mag wagen, dan 

zeg ik te verwachten dat in de reflectie op de geesteswetenschappen de 

ervaring en het sublieme spoedig de plaats in zullen nemen die taal, discours, 

'Wirkungsgeschichte' en narrativiteit tot voor kort bezaten."36 Veertien jaar 

later, in 2007, verschijnt zijn boek 'De sublieme historische ervaring' (een stevig 

bewerkte versie van de Engelstalige versie van dit boek uit 2005). Hierin bouwt 

hij voort op het belang van de historische ervaring als grondslag voor de 

geschiedbeoefening, en geeft ook aan hoe die filosofisch te rechtvaardigen is. 

En hij ziet zijn voorspelling van veertien jaar eerder uitkomen: zowel in de 

geschiedbeoefening, de geschiedtheorie als in de filosofie ziet hij een beweging 

van het domein van de taal naar het domein van de ervaring.37 Hij houdt in dit 

nieuwe boek dan ook een pleidooi om hier mee verder te gaan:  

"Laten we daarom met grote scepsis kijken naar al die vaak even nutteloze 

als omslachtige producten van de transcendentalistische bureaucratie, zoals 

de hermeneutiek, de semiotiek, het structuralisme, het poststructuralisme, 

de tropologie, het deconstructivisme, het tekstualisme, het contextualisme 

en wat dies meer zij. Het wordt tijd dat we inzien hoezeer we de laatste 

vijftig jaren zijn bestookt door een schier eindeloze reeks van 

transcendentalistische monsters, het ene nog lastiger te begrijpen en 

ambitieuzer dan het andere, en dat al die intellectuele monsters eigenlijk 

meer de aandacht op zichzelf vestigden dan onze ogen te openen voor de 

sublieme mysteries van het verleden zelf."38 

Volgens Ankersmit is de historische ervaring ook de natuurlijke uitkomst van de 

ontwikkeling van de geschiedbeoefening in de laatste anderhalf eeuw.39 Dat er 

                                         
35 Ankersmit, De historische ervaring 6. 
36 Ibidem, 25. 
37 Ankersmit, De sublieme historische ervaring 14. 
38 Ibidem, 100. 
39 Ankersmit, De sublieme historische ervaring, 347. 
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inderdaad een beweging naar de ervaring toe is werd bevestigd door reacties op 

zijn pleidooi hiervoor. In NRC Handelsblad werd het beschouwd als een van de 

belangrijkste filosofische boeken die er in de afgelopen tijd zijn verschenen.40 

 In zijn twee boeken over de historische ervaring gebruikt Ankersmit twee 

verschillende paden om de ervaring als basis voor de geschiedenis filosofisch te 

kunnen rechtvaardigen. In 2007 doet hij dat door een groot deel van de 

trancendentalistische taalfilosofie te verwerpen, en verder te bouwen op de 

theorie van Gadamer. Gadamer behandelt de historische ervaring in het tweede 

deel van zijn boek Wahrheit und Methode, waarin hij voortbouwt op Hegels 

Phänomenologie des Geistes. Maar Ankersmit gaat niet mee in Gadamers 

Wirkungsgeschichte:  

'De Wirkungsgeschichte heeft in Gadamers hermeneutiek een januskop. 

Enerzijds bevestigt ze de historiciteit van alle verstaan en alle historische 

ervaring, anderzijds is de notie zelf een transhistorische waarheid over het 

verleden of een tekst en functioneert aldus in Gadamers hermeneutiek. En zo 

wordt de historistische en rankeaanse 'komedie' herhaald op het vlak van het 

hermeneutisch verstaan. De Wirkungsgeschichte haalt Gadamers ambitie 

onderuit om af te rekenen met de pretenties van de epistemologie en het 

transcendentalisme in de geschiedbeoefening en de humanoria.'41 

En omdat Ankersmit wel de ambitie heeft met bovenstaande pretenties af te willen 

rekenen bepleit hij de notie van een (sublieme) ervaring zonder een subject van 

ervaring. Want in het hele beeld van subject versus object, moet alles wat zich 

daar tussen in zou kunnen bevinden altijd toegerekend wordt aan òf het subject, òf 

het object. Er is geen tussenweg. De verbinding tussen subject en object kan 

alleen gelegd worden door de taal, en laat geen ruimte voor de directe ervaring 

van de werkelijkheid. Vanzelfsprekend wordt in zo'n filosofie taal alles beheersend 

en raakt de directe ervaring uit het zicht. 

 In 1993 volgde hij een andere filosofische route, en kwam hij uiteindelijk 

via Kant terug bij Aristoteles, die, in tegenstelling tot Kant, de zintuiglijkheid van 

de ervaring serieus nam. En het tastzintuig als belangrijkste zintuig zag, omdat die 

het best voldoet aan de eis van continuïteit tussen kenobject en zintuig en het 

vermogen van dat zintuig om zelf de relevante karakteristieken van het kenobject 

over te nemen. Zoals onze hand daadwerkelijk de vorm van een vaas aanneemt als 

die deze omvat en betast. Ankersmit neemt dan ook het tastzintuig als model van 

                                         
40 Ger Groot, 'De schok van het verleden' NRC Handelsblad (25 mei 2007) 35. 
41 Ankersmit, De sublieme historische ervaring 240-241. 
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de historische ervaring. In navolging van de Franse fenomenoloog Merleau-Ponty 

spreekt hij over een 'tastend-zien', waarin subject en object elkaar op een directe 

wijzen beroeren. Onmiddelijkheid, ervaring door zelfervaring, contiguïteit van 

object en subject zijn volgens hem de karakteristieken van het tastzintuig, die hij 

prefereert boven die van het zien (afstand, individualiteit, objectiviteit, 

metafoor). De historische ervaring is volgens Ankersmit dan ook een beroerd 

worden door het verleden, en sluit in die zin naadloos aan bij wat Huizinga over de 

historische sensatie opmerkte, dat het de aanraking met het wezen der dingen is, 

het beleven van de waarheid door historie.42 

 

De historische ervaring in de erfgoedwereld 

In de erfgoedwereld speelt de ervaring van de bezoeker of beschouwer een 

belangrijke rol. Het draait er om de ervaring die mensen opdoen als ze in contact 

komen met oude gebouwen, voorwerpen, verhalen of beelden uit het verleden. 

Wat is dit voor een ervaren? In het artikel “Wesen und Entstehung des modernen 

Denkmalkultus” (1903) beschouwt Alois Riegl de betekenis van monumenten (en 

hun destijds toenemende populariteit) in relatie tot drie afzonderlijke criteria: hun 

kunstwaarde, hun historische waarde en hun leeftijdswaarde.43 De eerste twee zijn 

veel gebruikte begrippen, die nauwelijks toelichting behoeven. Volgens Stephen 

Bann corresponderen ze met verschillende manieren van objectivering van het 

monument, door het òf een tijdloos certificaat van kwaliteit mee te geven, òf door 

de relevantie van het monument te koppelen aan specifieke belangrijke 

gebeurtenissen uit het verleden. Maar ‘leeftijdswaarde’ is iets heel anders. 

Leeftijdswaarde wordt gedefinieerd door haar onmiddellijke ervaringswaarde: het 

heeft ‘an immediate emotional effect [which] depends on neither scholarly 

knowledge nor historical education for its satisfaction, since it is evoked by mere 

sensory perception’.44 Het is een waarneembare eigenschap van het monument zelf 

waar geen speciale kennis van geschiedenis of kunst voor nodig is om het te kunnen 

zien; iedereen kan het gevoel van ouderdom onmiddellijk ervaren. 

 Volgens Riegl is het begrip ‘leeftijdswaarde’ een relatief recente 

ontwikkeling in de westerse cultuur. Zo schrijft hij dat de opkomst van het begrip 

‘leeftijdswaarde’ in de late 19e eeuw de oorzaak was voor conflicten met andere 

                                         
42 Ankersmit, De historische ervaring 36-39. 
43 Alois Riegl, ‘Wesen und Entstehung des modernen Denkmalkultus’ in: Ernst Bacher (ed.), 
Kunstwerk oder Denkmal? Alois Riegls Schriften zur Denkmalpflege (Wenen-Keulen-Weimar 
1995) 53. 
44 Stephen Bann, ‘Clio in part’ in: The inventions of history. Essays on the representation of 
the past (Manchester en New York 1990) 110. 
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waarden, zoals het functionele criterium ‘nieuwheidwaarde’. Bann relateert de 

opkomst van de ‘leeftijdswaarde’ van Riegl met de zogenaamde ‘antiquarische 

Interesse’ die door Nietzsche werd beschreven. Dat is de liefdevolle aandacht voor 

kleine, versleten voorwerpen die in onbruik zijn geraakt. Nietzsche onderscheidde 

deze antiquarische houding van zowel de monumentale als de kritische houding 

ten opzichte van de geschiedenis. De antiquarische houding maakt een directe 

ervaring van het verleden mogelijk, niet bemiddeld door een ander medium. Maar 

Nietzsche is bevreesd voor het moment dat die antiquarische interesse niet meer 

voortkomt uit een interesse in het heden, wat voor hem het enig mogelijke nut van 

de geschiedenis kan zijn. Als de interesse in het verleden gericht is op het verleden 

zelf (waar Tollebeek en Verschaffel 118 jaar later voor zouden pleiten) dan zal het 

de mens vergaan als een boom die zich niet richt op de groei van zijn takken maar 

op de herkomst van zijn wortels. Die verdort en gaat dood: "Die antiquarische 

Historie entartet selbst in dem Augenblicke, in dem das frische Leben der 

Gegenwart sie nicht mehr beseelt und begeistert." Dan zinkt volgens Nietzsche de 

antiquarisch geïnteresseerde zo diep 'daß er zuletzt mit Jeder Kost zufrieden ist 

und mit Lust selbst den Staub bibliographischer Quisquilien frißt'.45 Deze metafoor 

maakt de historische ervaring ook tot een directe zintuiglijke waarneming, zij het 

een niet erg complimenteuze. Het is dan ook niet voor niets dat Huizinga met het 

hogelijk waarderen van de historische sensatie de ‘antiquarische Interesse’ in ere 

probeerde te herstellen.46 

 Zowel de leeftijdswaarde als de antiquarische houding wijzen op een 

speciale omgang met voorwerpen uit het verleden, die voorkomt uit de 

tijdservaring die die voorwerpen mogelijk maken. De voorwerpen worden niet 

gekoesterd vanwege hun historische waarde, vanwege de al dan niet roemruchte 

geschiedenisverhalen die er mogelijk mee te vertellen zijn, maar vanwege hun 

ouderdom. Het zien (en kunnen aanraken) van die ouderdom kan een tijdservaring 

veroorzaken, een historische sensatie zoals Huizinga die beschreef. Het is niet voor 

niets dat ook bij Huizinga deze historische sensaties opgewekt werden door weinig 

betekende oude voorwerpen: een kunsthistorisch niet erg interessante prent, een 

regel uit een oorkonde, een flard van een oud lied, sporen en resten van het 

dagelijks leven van vroeger. Ankersmit noemt dit 'het sublieme van het alledaagse'. 

De sublimiteit van de historische ervaring wordt niet veroorzaakt door grootse 

historische momenten, die indrukwekkend of ontroerend kunnen zijn. Dat soort 

                                         
45 Friedrich Nietzsche, ‘Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben’ in: 
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momenten maken voorspelbaar veel indruk op ons, en missen daardoor de frictie 

die nodig is voor de ervaring van het sublieme. Het sublieme wordt ervaren 'in de 

ervaring van een vreemdheid in het hart van datgene wat wij altijd rekenden tot 

het meest eigene en het meest vertrouwde, tot datgene wat behoort tot de 

constitutie van onze identiteit."47 En daarom vormt de wereld van het erfgoed zo'n 

rijke bron voor deze ervaringen. Er is niet per se historische kennis voor nodig, 

want hier wordt eerder de leeftijdswaarde aangesproken dan de historische 

waarde. Door het zien en betasten van authentieke artefacten kan er een direct en 

onmiddellijk contact met het verleden tot stand komen, wat het belangrijkste 

aspect van de historische ervaring is. 

 Zoals gezegd kan de historische sensatie worden opgewekt door allerlei 

(authentieke) zaken: niet alleen een regel uit een oorkonde of kroniek (tekst) maar 

ook door oude prenten of een weefstoel. Ook gebouwen kunnen het oproepen. Zo 

vormen ruïnes al sinds de Romantiek de archetypische voorbeelden van 

overblijfselen die de historische ervaring prikkelen. In de eerste case study  

(bijlage 1) wordt ingegaan op de rol die de ruïne speelt in de tijdservaring bij het 

industriële erfgoed. Het concrete voorbeeld hierbij is steenfabriek De Bunswaard, 

een rijksmonument uit 1917. In de omgang met de resten van dit gebouw valt de 

spanning af te lezen tussen twee manieren van omgaan met het verleden. Het 

conflict is te omschrijven als het belang van de leeftijdswaarde versus die van de 

historische waarde. Heeft het gebouw waarde als veertigjarige ruïne, met de 

mogelijke tijdservaringen die aan de hand daarvan kunnen worden opgedaan, of is 

de historische waarde als rest van een belangrijk industrieel erfgoed van het 

rivierengebied hier belangrijker, en moet het monument daarom zoveel mogelijk 

van verval worden behoed, de ruïneuze overwoekering ervan worden gestopt, en 

het geheel teruggerestaureerd worden in de oorspronkelijke staat? Wilt u deze case 

study lezen dan is dit het moment om dat te doen. Het is een praktijkvoorbeeld uit 

een erfgoedveld dat ons vanzelf brengt bij het volgende onderwerp, het probleem 

van de verschillende tijdsopvattingen die ten grondslag liggen aan de verschillende 

opvattingen over de omgang met het verleden.  

 

Samenvattend worden in een ruïne als De Bunswaard verschillende tijden 

tegelijkertijd bewaard. In deze tijdsopvatting vormt een ruïne gematerialiseerde 

tijd. De restauratiewens bij industrieel erfgoed komt voort uit een heel andere 

opvatting over tijd en de ervaring van het verleden. Er is bij steenfabriek de 
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Bunswaard anders gezegd sprake van een botsing tussen restauratieve nostalgie 

versus reflectieve nostalgie. Restauratieve nostalgie legt de nadruk op de 

terugkeer naar het object van de nostalgie, en doet een poging tot transhistorische 

reconstructie van het verlorene. Reflectieve nostalgie legt de nadruk op de 

zielenpijn en het verlangen dat de nostalgie veroorzaakt zèlf. Svetlana Boym deed 

onderzoek naar het verschijnsel: "The past for the restorative nostalgic is a value 

for the present; the past is not a duration but a perfect snapshot. Moreover, the 

past is not supposed to reveal any signs of decay; it has to be freshly painted in its 

'original image' and remain eternally young. Reflective nostalgia is more concerned 

with historical and individual time, with the irrevocability of the past and human 

finitude".48 Volgens Ankersmit heeft de slechte reputatie van nostalgie, als zijnde 

kitscherig en onecht, waarschijnlijk vooral betrekking op de restauratieve 

nostalgie, die de glans van grootmoeders tijd probeert te vangen in een 

reconstructie van dat verleden, dat vervolgens wordt versleten voor dat verleden 

zèlf. De reflectieve nostalgie probeert echter juist niet de afstand tussen heden en 

verleden te laten verdwijnen, maar neemt het pijnlijke besef van deze afstand 

juist als haar vertrekpunt en object. Deze nostalgie en de historische sensatie 

hebben de directe ervaring van het verleden gemeen, die niet via de 

geschiedschrijving tot stand komt. Geschiedschrijving en de historische ervaring 

gebruiken ieder een ander geconstrueerd beeld van de verleden tijd. 

 
Verleden tijd als waarnemingscategorie: de constructie van het tijdsbegrip 

In het denken over de omgang met het verleden worden verschillende, 

ongelijksoortige tijdsbegrippen gehanteerd, die refereren naar verschillende 

ideeën over wat tijd eigenlijk is. Die worsteling wat tijd nu precies is, speelt door 

de menselijke geschiedenis heen een grote rol. Kerkvader Augustinus formuleerde 

het probleem dusdanig dat het meer dan 1600 jaar later nog steeds helder is: 

 ‘Wat is dus de tijd? Wanneer maar niemand het me vraagt, weet ik het; wil 

ik het echter uitleggen aan iemand die het vraagt, dan weet ik het niet. 

Nochtans zeg ik zonder aarzelen dat ik dit weet: indien er niets voorbij zou 

gaan, zou er geen verleden tijd, indien er niets op komst zou zijn, zou er 

geen toekomstige tijd, indien er niets zou zijn, zou er geen tegenwoordige 

tijd zijn. Maar die twee tijden, de verleden en de toekomstige tijd: hoe zijn 

ze dan eigenlijk, indien enerzijds de verleden tijd er niet meer, anderzijds 

de toekomstige tijd er nog niet is? En wat de tegenwoordige tijd betreft: 
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indien hij steeds tegenwoordig zou zijn en niet tot verleden over zou gaan, 

zou hij geen tijd meer zijn, maar eeuwigheid. Indien dus de tegenwoordige 

tijd daardoor tijd wordt, dat hij tot verleden overgaat, hoe zeggen we dan 

ook van hem nog dat hij is, hij, wiens zijn veroorzaakt wordt doordat hij 

niet meer zal zijn, zodat wij alleen maar naar waarheid kunnen zeggen dat 

hij tijd is, omdat hij neigt naar niet-zijn?’49 

 De socioloog Norbert Elias schreef een essay over de ontwikkeling van het 

Westerse tijdsbegrip. Hij is iemand die Tollebeek zou scharen onder de mensen die 

geïnteresseerd zijn in het verleden om het heden. Elias op zijn beurt verwijt veel 

historici dat zij te specialistisch bezig zijn en zodoende geen aandacht hebben voor 

lange tijdshorizonten waaruit een geschiedenis van de ontwikkeling van menselijke 

symbolen te lezen zou zijn. Eén van die symboolontwikkelingen is de notie van tijd. 

De betekenis die wij nu toekennen aan dat begrip is de uitkomst van een lange 

ontwikkelingsgeschiedenis. Tijd is volgens Elias een oriëntatiemiddel. Mensen 

kunnen zich een beeld vormen van verschillende gebeurtenissen die niet 

tegelijkertijd hebben plaatsgevonden maar na elkaar, in een specifieke volgorde. 

Als oriëntatiemiddel is het gegroeid en verfijnd door de eeuwen heen, en over 

verschillende generaties heen ‘geleerd’. Als zodanig is het tijdsbegrip geen statisch 

gegeven maar historisch gegroeid; “Het menselijk ervaren van wat nu ‘tijd’ wordt 

genoemd is dus in het verleden veranderd en blijft nog steeds veranderen. Die 

veranderingen verlopen niet op een willekeurige of ‘historische’ manier maar 

hebben een structuur en richting die kan worden verklaard.”50 Vandaar dat Elias 

liever spreekt over het proces van ‘tijdbepalen’ (timing) dan over tijd als absoluut 

begrip. In ‘Een essay over tijd’ schetst Elias de ontwikkeling van ‘tijd’ naar het 

steeds onmisbaarder fenomeen van middel tot oriëntatie- en coördinatie dat het in 

onze tijd geworden is. Hij stelt dat ‘tijd’ verwijst naar relaties tussen bewegingen. 

Een van die relaties is tot meetinstrument gemaakt, en daarmee een standaard 

geworden. 

 Het begrip ‘tijd’ zoals we dat nu gebruiken is dus een hoog abstract begrip, 

ontwikkeld door de generaties heen. Voordat de zon, maan en sterren 

geïnterpreteerd werden als een geïntegreerd en samenvattend beeld, waren het 

losstaande onderdelen zonder duidelijke verbanden.51 En zonder instrumenten om 

tijd mee te bepalen (klokken, tijdschalen, jaarkalenders) is het onmogelijk om de 
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tijd te ervaren als een gelijkmatige en eenvormige stroom. Zodoende is de ervaring 

van tijd is veranderd in de loop van de geschiedenis. 

 Elias onderscheidt termen als ‘verleden’, ‘heden’, ‘toekomst’ (die hij 

ervaringstijd noemt) van tijdsaanduidingen als ‘jaar’ ‘maand’, ‘uur’ (die hij 

opeenvolgingtijd noemt). De betekenis van de eerste begrippen biedt ruimte voor 

het menselijk vermogen tot synthese, de mogelijkheid om tegelijkertijd 

gebeurtenissen voor de geest te halen van gebeurtenissen die zich op verschillende 

tijdstippen hebben afgespeeld of zich nog gaan afspelen. In relatie met de 

kalenderjaren veranderen verleden, heden en toekomst voortdurend. Wat de 

inhoud van die begrippen is hangt af van de op dat moment levende generaties. 

Deze begrippen geven niet alleen een opeenvolging aan, maar ook de 

gelijktijdigheid van al die drie begrippen in de menselijke ervaring. Eigenlijk 

vormen ze één begrip.52 

 Naarmate de menselijke samenlevingsvormen steeds complexer worden, en 

de interdependentieketens navenant langer, wordt het ‘tijdbepalen’ (timing) een 

steeds belangrijker regulatiemechanisme. Dat maakt de onophoudelijke aandacht 

voor tijd in industriële samenlevingen logisch. De persoonlijkheidsstructuur van 

mensen ontwikkelt zich in overeenstemming met het ontwikkelingsstadium van de 

samenleving waarin ze zijn opgegroeid. Daar is niet uit te ontsnappen. Het 

hoogontwikkelde tijdsbesef is een voorbeeld van een niet beoogd, blind sociaal 

proces, dat even onontkoombaar is als natuurlijke processen. “Wij zijn in een 

voortdurend aanwezig tijdsbesef geslipt. Het is een deel van onze persoonlijkheid 

geworden. Als zodanig wordt het vanzelfsprekend. Het lijkt alsof de wereld niet 

anders kan worden ervaren.”53 Hieruit volgt dat ook de mogelijke perspectieven op 

de werkelijkheid in de loop van de geschiedenis veranderen. Sommige 

perspectieven, zoals de esthetisering van het temporele die we nu onder de loep 

nemen, zijn pas mogelijk nadat er een bepaald tijdsbegrip tot stand is gekomen, 

en dat tijdsbegrip van belang is geworden in een maatschappij. 

 Ook volgens historicus Von der Dunk valt in de subjectieve ervaring van de 

wereld de tijd steeds meer samen met de realiteit. De klok wordt steeds 

belangrijker: “Dit bestaan verhoogde de intensiteit waarmee tijd werd beleefd en 

dus dat gevoel van een snel voortrazende tijd. Het leven werd voller, want de 

agenda’s werden voller en die versmolten meer en meer met dat leven.”54 Onze 
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tijd is volgens hem uit op tempoverhoging vanuit een behoefte aan doelmatigheid 

en efficiëntie. Maar deze tempoverhoging brengt ons vreemd genoeg niet meer 

maar juist minder tijd. Het idee dat de tijd ‘sneller’ voorbijgaat dan vroeger (of 

‘korter’ wordt) is een gevolg van de intensivering van het tijdsgebruik. Maar het 

heeft ook te maken met het feit dat we nu in staat zijn grotere tijdslengten te 

overzien (en te plannen) zodat deze lengtes korter lijken. Daardoor lijkt de 

toekomst sneller op ons af te komen, en het verleden sneller te verdwijnen. Want 

het beeld ervan verandert steeds vlugger. Von der Dunk betwijfelt of het leven 

verrijkt wordt door op deze manier (in dit hogere tempo) meer te beleven. In 

vergelijking met de achttiende eeuw, toen de levensverwachting bijna de helft was 

van wat die nu is, leefde men juist door die kortere levensverwachting wellicht 

intenser en dus sneller. Het verhoogde tijdsgevoel door de gevulde agenda geeft 

geen verhoogde levenskracht of rijkere ervaringen. De snelheid van de afwisseling 

wordt juist paradoxaal routine.55 

 In 1996 verscheen van Hermann Lübbe een boekje over tijdervaringen, 

waarin hij zeven begrippen introduceerde om de moderne beschavingsdynamiek te 

beschrijven. Drie daarvan zijn voor ons interessant omdat ze iets verhelderen over 

waarom tijdservaringen juist nu gewild zijn, en wat dat zegt over onze huidige 

westerse maatschappij. Het zijn ‘Gegenwartsschrumpfung’, ‘Zukunftsexpansion’ en 

‘Reliktmengenwachstum’.  

 De ‘krimp van het heden’, of misschien beter ‘hedenkrimp’ want Lübbe 

doet zijn best zijn begrippen in één woord te vatten, conceptualiseert de 

toenemende verkorting van de tijdruimte waarmee we in een dynamische 

beschaving rekenen kunnen. Als voorbeeld geeft Lübbe daarvoor de ‘afnemende 

halfwaardetijd van de wetenschappelijke literatuur’56. Door de snelle vooruitgang 

in de wetenschappen verouderen wetenschappelijke publicaties steeds sneller. Dat 

betekent ook dat in elke vroegere beschaving de actualiteitswaarde van de 

opgeslagen informatie hoger was dan nu. Dat komt mede omdat 80 tot 90 procent 

van alle wetenschappers die ooit geleefd hebben, nu in leven zijn. De hoge 

innovatiedynamiek zorgt ervoor dat de periode die men nog tot het ‘heden’ rekent 

steeds korter wordt. Het is ook af te lezen aan de betekenisverandering van het 

woord ‘oud’. Was vroeger een oud gereedschap een versleten gereedschap, waar 

je niet meer mee kon werken omdat het opgebruikt was, en dat vervangen moest 
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worden door een nieuw exemplaar van hetzelfde stuk gereedschap, nu betekent 

oud vaak verouderd. Een ‘oud’ gereedschap betekent nu een gereedschap waar al 

weer een technologisch verbeterde versie van voorhanden is. Het recente verleden 

wordt door dit alles steeds sneller geschiedenis, zodat de tijdruimte van het heden 

krimpt. 

 ‘Toekomstexpansie’ is de complementaire tegenhanger van deze 

‘hedenkrimp’. De toekomst waar we rekening mee moeten houden komt steeds 

sneller dichterbij. Tegelijkertijd wordt zij steeds minder voorspelbaar: 

“Zukunftgewißheitsschwund gehört daher zu den Mißbefindlichkeitsunkosten, die 

wir für die historisch singulären Wolfahrtserträgnisse der modernen Zivilisation zu 

zahlen haben.”57 Bovendien wordt de reikwijdte groter waar we rekening mee 

moeten houden voor ons huidig handelen in de toekomst. De ontwikkeling van de 

kalender noemt Lübbe hier als voorbeeld: gaven kalenders vroeger een jaar weer, 

tegenwoordig is het anderhalf jaar en in elektronische agenda’s is elke dag van 

deze eeuw al aanwezig. Hiermee samen hangt een toenemende tijdsdwang, door 

een toenemende verdichting van de onderlinge afhankelijkheden. 

 Met de ontwikkeling van de beschaving neemt de ‘relictengroei’ toe. De 

belangrijkste omgang met relicten, zaken die hun oorspronkelijke functie hebben 

verloren, is haar musealisering. Zowel het aantal musea als het bezoek hieraan 

neemt sterk toe. De ouderdom van de relicten neemt af: dingen zijn immers steeds 

sneller verouderd. Waarom houden we al deze relicten geconserveerd in de 

tegenwoordige tijd? Want we zien dat hoe sneller we ons van onze verledens 

verwijderen, hoe meer we ons inspannen deze verledens in de vorm van relicten 

tegenwoordig bij ons te houden.  

 Lübbe begint zijn antwoord op deze vraag met de constatering dat dorpen 

en steden zich nog nooit zo snel veranderd hebben dan nu. Daardoor ontstaan 

“Diskontinuitätserfahrungen”. Door relictbehoud worden de voorwaarden 

geschapen om juist continuïteitservaringen mogelijk te maken. En zodoende 

kunnen we er onze identiteit mee construeren. “Es handelt sich vielmehr darum, 

die evolutionsbedingt fortschreitende Fremdheit unserer jeweiligen 

Vergangenheiten durch Leistungen aus historischer Kultur in verstandenes 

Andersgewesensein zu verwandeln. Einzig so sind wir im Kontext der modernen 

Zivilisation in der Lage, Herkunft und Zukunft gegenwärtig verknüpft zu halten und 

in dieser Verknüpfung Identität zu gewinnen und fortzubilden.”58 De wens tot 
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identiteitsvorming is bij hem dus het uiteindelijke antwoord op de vraag naar de 

betekenis van de toenemende hoeveelheid relicten die we bewaren, en 

monumenten die we onderhouden. Er is wel een probleem met deze redenering. 

Als het zo zou zijn dat mensen naar musea gaan om hun eigen identiteit mee te 

bouwen en versterken, waarom gaan dan zo veel mensen naar historische musea 

van andere culturen? Er is ook een andere verklaring mogelijk voor het feit dat we 

steeds meer, steeds jongere relicten in musea bewaren, en er massaal naar gaan 

kijken. En die luidt dat relicten steeds sneller de functie van tijdmachine kunnen 

vervullen. En daardoor geschikt zijn om er tijdservaringen mee op te doen. En dat 

de behoefte aan het opdoen van die ervaringen groeit, als middel om om te kunnen 

gaan met het versnellen van de tijd. Om de tempoversnelling ervan te kunnen 

bevatten. Zo gezien is het logisch dat het aanbod aan plaatsen om tijdsbelevingen 

mee te maken, bijvoorbeeld in de vorm van musea, groeit. 

 

Toenemende interesse in tijdservaringen als geheugen en herinnering. 

Zoals we al eerder zagen vormt de literatuur een belangrijke bron voor het vinden 

van beschrijvingen van tijdervaringen. Niet alleen Gustav Flaubert, ook schrijvers 

als Marcel Proust (het Madeleine-koekje in A la recherche du temps perdu) en 

Thomas Mann hebben ze beschreven. Thomas Mann behandelt in De Toverberg het 

paradoxale gegeven dat tijd waarin veel gebeurt omvliegt, maar in de herinnering 

achteraf lang lijkt, terwijl tijd die juist langzaam voorbij gaat (omdat er niets in 

gebeurt) achteraf tot vrijwel niets wordt gereduceerd. Tijd in de herinnering komt 

dus overeen met de intensiteit van de ervaringen en indrukken die in die tijd 

werden opgedaan. Kwalitatieve en kwantitatieve tijd corresponderen niet. 

 Ook gedurende het leven is de tijdservaring niet constant. In de eerste 

levensjaren duren de jaren veel langer dan in de latere jaren. Douwe Draaisma 

behandelt dit fenomeen in zijn boek Waarom het leven sneller gaat als je ouder 

wordt. "Tijd versnelt en vertraagt, krimpt en rekt met wat er voorvalt in het 

bewustzijn. Ervaringen en een geheugen om ze op te slaan, beide zijn noodzakelijk 

om een besef van tijd te ontwikkelen".59 Draaisma vestigt de aandacht op het feit 

dat ons voorstellingsvermogen alleen grip op de tijd kan krijgen door die in 

aanschouwelijke termen op te vatten. In zijn essentie is de taal van de tijd die van 

de ruimte. Kort en lang zijn net als voor, na en tussen markeringen op een 

imaginaire lijn van de tijd. Die tijd loopt vrijwel altijd van links naar rechts, en dat 
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heeft waarschijnlijk te maken met de schrijfrichting; experimenten gedaan in 

Israël wezen daar juist op een tijd die van rechts naar links loopt.60  

De aanschouwelijkheid van de tijd in ruimtelijke vormen vindt een 

interessante parallel in Huizinga's opvatting over de aanschouwelijkheid van het 

verleden als basis van de geschiedwetenschap. Huizinga sprak op 4 november 1905 

bij aanvaarding van het hoogleraarschap op de Rijksuniversiteit Groningen over 

‘het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen’. In deze 

inauguratierede ging hij allereerst in op de discussie of de geschiedvorsing moet 

worden gezien als een wetenschap of als een kunst. Huizinga kiest duidelijk voor 

‘wetenschap’ maar kritiseert tegelijkertijd de beperkte kunstopvatting die veel 

geschiedtheoretici hanteren. De verwantschap tussen kunst en geschiedenis ligt 

volgens Huizinga in de rol van de verbeelding bij beiden. Wanneer het verleden 

wordt bestudeerd is er sprake van een psychisch proces van historische 

beeldvorming. Via de begrippen ‘Darstellung’ en ‘Umbildung’ komt Huizinga tot de 

uitspraak dat “Wat de geschiedenis ten opzichte van het verleden volvoert, kan 

nimmer photografeeren zijn, altijd is het ver-beelden.”61 En dat beeld-maken vindt 

reeds plaats in het eerste geschiedkundig onderzoek. Zonder een beeld van het 

verleden valt er niet met dat verleden om te gaan. Het artistieke proces zit dus 

niet alleen in de tweede fase van het werk van de historicus, de 

geschiedschrijving, (die uiteraard van literaire stijl- en vormmiddelen gebruik 

maakt) maar ook al in het geschiedvorsen, zoals Huizinga dat noemt. Hij vraagt 

zich halverwege zijn betoog af: “Is die bedenkelijke eigenschap van onze cultuur, 

die men wel het historisme noemt, iets anders dan een zeer algemeene, sterk 

ontwikkelde aesthetische ontvankelijkheid?”62 Ankersmit radicaliseert deze 

stelling, door te stellen dat de geschiedenis van de geschiedschrijving op de keper 

beschouwd een hoofdstuk uit het boek van de geschiedenis van de esthetica is.63 

 De jaren negentig van de twintigste eeuw gaf een sterke toename te zien 

van ‘geheugenpraktijken’ in de literatuur, de film en in de kunst. Dit uitte zich 

onder meer in het toenemend gebruik van mediagenres als fotografie, 

documentaire film en video, archiefmateriaal, egodocumenten, familiealbums en 

                                         
60 Draaisma, Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt 215. 
61 Johan Huizinga, ‘Het aesthetische bestanddeel van geschiedkundige voorstellingen’ 
Verzamelde Werken VII (Haarlem 1950) 9-12. 
62 Huizinga, ‘Het aesthetische bestanddeel' 21. 
63 Ankersmit, De sublieme historische ervaring 137. 
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familiefilm.64 Het zijn verschijnselen die  op te vatten zijn als een symptoom van 

een groeiende behoefte aan manieren om met de snelle veranderingen van de tijd 

om te kunnen gaan. Steeds meer plaatsen, voorwerpen en beelden worden ingezet 

om het temporele te kunnen esthetiseren en zodoende toegankelijk en ervaarbaar 

te maken. De erfgoedbenadering van het verleden confronteert de bezoeker met 

het tragische besef van de onomkeerbaarheid van het temporele, en roept 

zodoende emoties op als weemoed en nostalgie en het besef van vergankelijkheid 

en sterfelijkheid. Daarmee lijkt het een vorm om met deze existentiële gevoelens 

om te gaan, in seculiere tijden en plaatsen waarin oudere religieuze rituele vormen 

daarvoor deels hebben afgedaan.  

 Volgens Von der Dunk hangt de interesse in deze tijd voor de herinnering en 

het geheugen samen met het gevoel dat ‘de tijd’ sneller gaat, het verschijnsel 

waar Lübbe ook op wees. Het verleden wordt daarbij volgens hem een soort 

‘tegenkracht’ voor de zich versnellende tijd, die ons gevoel van identiteit kan 

sterken. Wij zijn de som van wat we geweest zijn. In die zin is het verleden niet 

zozeer voorbij, als wel onderdeel van het heden.65 Zo bezien voorziet het willen 

opdoen van tijdservaringen (om greep te krijgen op de tegenstellingen tussen 

ervaringstijd en meetbare tijd) in een begrijpelijke eigentijdse behoefte. 

 

Naar het perspectief van de esthetisering van het temporele 

Het begrip ‘aesthetics of temporality’ komt uit de vergelijkende 

literatuurwetenschap. George Handley hanteert het begrip bijvoorbeeld om het 

gedicht ‘Tiepolo’s Hound’ van Derek Walcott te analyseren. In dit gedicht is de tijd 

zèlf protagonist, en probeert Walcott de grenzen tussen ruimte en tijd in zijn 

gedicht te overstijgen, zodat zijn ‘tijd’ niet meer gebonden is aan ‘geschiedenis’ 

met de bijbehorende connotatie ‘chronologie’: 

Their street of letters fades, this page of print  

in the bleached light of last century recalls  

with the sharp memory of a mezzotint:  

days of cane carts, the palms' high parasols66 

                                         
64 Ernst van Alphen, ‘Towards a New Historiography. Peter Forgacs and the Aesthetics of 
Temporality’ lezing Universiteit Leiden, 9/1/2007. 
http://www.forgacspeter.hu/eng/main/press/articles/ernst%20_van_alphen.html 2. 
65 Von der Dunk, Elke tijd is overgangstijd 115-116. 
66 George Handley, Triangulation and the Aesthetics of Temporality in Tiepolo's Hound, 
Callaloo vol 28 nr 1 (Baltimore 2005) 237-238. 
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Ook Ernst van Alphen, professor Literatuurstudies in Leiden, gebruikt het begrip 

‘aesthetics of temporality’, en wel in zijn bespreking van het werk van de 

Hongaarse filmmaker Peter Forgács. Het oeuvre van deze found footage filmmaker 

bestaat uit films die gemaakt zijn met in het archief gevonden home movies. Mede 

aan de hand van van Alphens’ artikel wordt in de tweede case study van deze 

scriptie, op het terrein van de audiovisuele erfgoed, geprobeerd uit te vinden wat 

het gebruik van het perspectief van de esthetiek van het temporele in de praktijk 

kan betekenen. U vindt deze case study over de film ‘Maelstrom’ uit 1997 van 

Erasmusprijswinnaar Peter Forgács in bijlage 2.  

 

Samenvattend schuilt de esthetiek van het temporele in dit voorbeeld van 

hergebruik van home movies in de botsingen van beelden op elkaar, zowel 

letterlijke beelden als denkbeelden. Dit kan gezien worden als een van de 

manieren in de film om door middel van beeld en geluid de tijd als zodanig 

ervaarbaar te maken. Door de gebruikte montagetechniek ontstaat er een nieuwe 

tijdservaring die niet is te herleiden tot de inhoud van de beelden die afzonderlijk 

op elkaar botsen. De esthetiek van het temporele schuilt in deze film in vier 

verschillende clashes binnen de film: de botsing tussen ons beeld van 'geschiedenis' 

en het beeld van de vastgelegde persoonlijke herinneringen; de vervreemdende 

betekenisverandering die ontstaat doordat wij als buitenstaanders naar materiaal 

kijken dat alleen gemaakt is voor 'insiders', namelijk de familieleden, en ons dat 

bewust worden; de botsing tussen de droomkwaliteit van de structuur van de film 

met de indexicale kwaliteit van de filmbeelden (het verschijnsel dat de 

werkelijkheid in de filmbeelden direct aanwezig lijkt, en het medium transparant 

lijkt te worden); en als laatste de vreemde schokken die ontstaan omdat je door de 

perceptie van familiefilm als signifier van het authentieke de film wordt 

ingezogen, terwijl je aan de andere kant door Forgács steeds weer wordt herinnerd 

aan het feit dat je de film moet zien als een kunstwerk, door het nadrukkelijke 

avant-garde fluxus-achtige stempel die hij als auteur op de film zet. 

Film is een time based art, en het kan zijn dat de esthetiek van het 

temporele hier een vruchtbaarder perspectief is dan in andere, minder vluchtige 

erfgoedvelden. De Russische filmregisseur Tarkovski noemde de filmkunst niet voor 

niets ‘beeldhouwen in de tijd’. Misschien ligt het gebruik van het perspectief van 

de esthetiek van het temporele in de vluchtige projectie van film meer voor de 

hand dan in andere erfgoedgebieden als bijvoorbeeld het landschappelijk erfgoed. 
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Daarom is het goed iets langer bij het relatief nieuwe medium film stil te staan 

alvorens het perspectief ook los te laten op een cultuurlandschap. 

 

De esthetiek van het temporele in de filmkunst 

De tijd is het volkomen nieuwe materiaal van de filmkunst, en maakt haar tot een 

nieuwe muze, stelde de Russische filmregisseur en theoreticus Andrei Tarkovski in 

zijn beschouwingen over filmkunst. Volgens Tarkovski, in zijn boek ‘de verzegelde 

tijd’ is de tijd wel degelijk omkeerbaar. Het verleden is bestendiger dan het heden 

dat ons als zand door de vingers glipt, en pas haar feitelijk gewicht krijgt in de 

herinnering. “Omdat tijd een strikt subjectieve, geestelijke categorie is, kan hij 

niet zomaar spoorloos voor de mens verdwijnen. In de geest wordt de tijd die de 

mens leeft ‘verzegeld’ als een ervaring die tijd vasthoudt.”67 De volgorde van 

oorzaak en gevolg is in morele zin omkeerbaar, omdat we na elk gevolg weer terug 

gaan naar de oorzaak, en zodoende de tijd omkeren. Met behulp van het geweten 

keert de mens terug in zijn verleden. 

 De filmkunst is een nieuw esthetisch principe. De filmtechniek was het 

eerste systeem dat de mens in staat stelde een afdruk van de tijd te maken, en om 

die tijd onbeperkt op te roepen en te herhalen. Het is een matrijs van de reële 

tijd. De tijd, zichtbaar gemaakt en vastgelegd, kon nu voor altijd bewaard worden. 

Tijd, afgedrukt in zijn feitelijke vormen en verschijnselen: dat is film als kunst. 

Tarkovski denkt dat de meeste mensen naar de film gaan omdat ze op zoek zijn 

naar de tijd, de verloren, verspilde of nog niet gevonden tijd. Ze gaan naar de film 

om het leven te ervaren. Vanuit het perspectief van de filmauteur stelt hij dat het 

wezen van de auteursfilm beeldhouwen uit tijd is. De kroniek is voor hem de ideale 

film als middel om het leven te reconstrueren en te reanimeren:  

“De mens in het perspectief van de oneindigheid plaatsen, hem vergelijken 

met talloze andere mensen die dichtbij en veraf zijn, hem in zijn 

samenhang met de wereld tonen- dat is de zin van de filmkunst.”68 

 Maar de hang naar de ervaring van tijd is volgens Tarkovski ook buiten de 

filmkunst te zien. Hij haalt de herinneringen van de Russische journalist 

Ovtsjinnikov aan die een verschijnsel uit Japan beschrijft: “Men meent dat tijd als 

zodanig het wezen der dingen aan het licht brengt. Daarom gaat er voor Japanners 

een bijzondere bekoring uit van de sporen van ouderdom. Ze worden gefascineerd 

                                         
67 Andrei Tarkovski, De verzegelde tijd. Beschouwingen over de Filmkunst (Groningen 1986) 
56. 
68 Tarkovski, De verzegelde tijd, 62. 
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door de donkere kleur van oud hout, door een verweerde steen of zelfs de 

slijtageplekken op de randen van een schilderij, veroorzaakt door de vele handen 

die het vasthielden. Deze sporen van ouderdom worden ‘saba’ genoemd, wat 

letterlijk vertaald roest betekent. Saba, dat is natuurlijke roestigheid, de 

bekoorlijkheid van het verleden, de stempel van de tijd, het patina. Saba als 

element van schoonheid belichaamt de band tussen kunst en natuur.” Tarkovski 

voegt aan dit citaat toe: 'In zekere zin trachten de Japanners op deze wijze de tijd 

als materiaal voor de kunst te gebruiken.'69 ‘De tijd als materiaal voor kunst 

gebruiken’ is een mooie omschrijving van de esthetiek van het temporele, die dus 

niet pas met de uitvinding van de filmkunst is ontstaan (ondanks dat film er een 

medium bij uitstek voor kan zijn). 

 Nu de film als medium al meer dan honderd jaar oud is, en haar 

taalstructuur voor een groot deel deelt met het jongere en meer invloedrijkere 

medium televisie, valt vast te stellen dat de invloed ervan op onze ervaring van de 

werkelijkheid bijzonder groot is. De generaties die zijn opgegroeid met de 

dagelijkse blootstelling aan TV programma's zijn van jongs af geconfronteerd met 

andere vertelstructuren dan die worden toegepast in bijvoorbeeld boekentaal 

(alhoewel die daar ook weer door wordt beïnvloed en veranderd). Zo is in filmtaal 

erg belangrijk om iets mee te maken terwijl je kijkt: het verhaal wordt niet 

verteld, het wordt vertoond, en terwijl die vertoning zich ontrolt beleef je de 

gebeurtenissen mee. Zoals elk scenarioschrijvers handboek adviseert: "Don't tell 

them, show them". Wanneer je continu met deze structuur wordt geconfronteerd, 

is het niet onlogisch om ervan uit te gaan dat er in het hoofd een bepaald 

verwachtingspatroon ontstaat. Dat patroon gaat ervan uit dat verhalen, ook buiten 

het medium film of TV, op soortgelijke wijze worden gepresenteerd. Zoals 

bijvoorbeeld in (historische) musea en andere erfgoedplekken. Eerder hebben we 

al gezien waartoe het verschijnsel 'tijdservaringen op willen doen' in het erfgoed 

dient: uit de behoefte aan manieren om met de versnelling van de hedendaagse 

tijd (hedenkrimp) om te gaan. Hier stuiten we op een mogelijke verklaring waarom 

dat juist steeds meer in de vorm van een ervaring, van een belevenis, moet. Het 

komt voort uit het collectieve verwachtingspatroon van 'vertoningwijzen' dat zich 

heeft gevormd door het moderne mediagebruik. 

 

 

 

                                         
69 Tarkovski, De verzegelde tijd, 57. 
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Analogie van een nieuw perspectief: Projectiekunst 

Een nieuw perspectief op bestaande verschijnselen verandert de ordening en 

waardering ervan. Het kan ook op andere mogelijke verklaringen voor 

waargenomen verschijnselen wijzen.  Van september 2006 tot februari 2007 was er 

in het Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart in Berlijn een tentoonstelling 

getiteld “Jenseits des Kinos: Die Kunst der Projektion. Filme, Videos und 

Installationen von 1963 bis 2005”. De vier curatoren hadden 27 film, video en licht 

projectie kunstwerken bij elkaar gebracht onder de noemer ‘projectiekunst’ en die 

vervolgens in zes thema’s opgedeeld. Wat (voor mij) verrassend was en een heel 

nieuw perspectief bood op de werken was dit samenbrengen onder de noemer 

‘projectiekunst’. Video en Film hebben zich allang een zelfstandige positie buiten 

de bioscoop in de galeries en musea bevochten. Maar traditioneel gebeurt dat 

onder de noemer ‘videokunst’ (vaak maar niet altijd op monitors) of 

‘experimentele film’ of ‘installatiekunst’. Door nu de nieuwe, formeel heldere 

categorie ‘projectiekunst’ te bedenken ontstaat daarmee tegelijkertijd een nieuwe 

ordening, en een nieuwe kunstdiscipline, samengesteld uit delen van andere reeds 

bestaande disciplines. Veel videokunst valt af, want is gemaakt om op een monitor 

vertoond te worden, dus niet om te worden geprojecteerd. Van installatiekunst is 

ook slechts een klein deel bruikbaar: die installaties die op een of andere manier 

(ook) projectie als middel gebruiken. Film daarentegen is altijd bedoeld om 

geprojecteerd te worden, maar de meeste films zijn gemaakt voor een 

bioscoopsetting, en vallen niet onder de ‘kunst’ categorie. Het voordeel voor 

curator en bezoeker is dat er een nieuwe, logische eenheid geschapen wordt 

waarbinnen nieuwe interessante kruisverbanden zijn te ontdekken. De nieuwe 

categorie is ook veel zuiverder dan de voorgaande: hij is gericht op een duidelijk 

visueel waarneembaar effect, niet meer op een technisch onderscheid. Het legt de 

nadruk op projectie als een ruimtelijk fenomeen. Een onderscheid dat in een 

vroeger discours wellicht zijn functie heeft gehad, maar dat inmiddels niet meer zo 

relevant lijkt. Het neveneffect hiervan is dat nadat de nieuwe discipline 

‘projectiekunst’ is bedacht, hij niet meer kan verdwijnen; hij bestaat in het hoofd 

van de toeschouwer en deze kan die nieuwe categorie niet meer wegdenken als hij 

andere kunstwerken ziet die al of niet in die nieuwe wereld passen. Het is een 

kortom een (bescheiden) paradigmawisseling. En plotseling duikt die dan ook 

overal op. Het museum voor moderne kunst MUHKA in Antwerpen vertoonde in de 

winter 2006-2007 The Projection Project, een combinatie van tentoonstellingen en 

boeken over dit fenomeen. En ook het Film Festival Rotterdam besteedde in haar 
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editie van 2007 een apart programma aan dit fenomeen, onder de titel Speed of 

Light, dat installaties, exposities en site-specific werk omvatte.70 

 Op een analoge wijze is het perspectief van de esthetisering van het 

temporele op het erfgoed bedoeld. Het erfgoed zelf en de omgang ermee zal er 

niet zo snel door veranderen, maar het geeft een nieuwe blik op de functie die het 

vandaag voor mensen kan vervullen, en een mogelijke verklaring daardoor van haar 

populariteit. Dat betekent tegelijkertijd dat impliciet verondersteld wordt dat de 

functies die mensen het erfgoed vroeger gegeven hebben nu minder ter zake doen; 

functies als het kweken van nationale eenheid en saamhorigheid bijvoorbeeld, een 

kernfunctie van het traditionele vaderlandse geschiedenisonderwijs en de visuele 

pedant ervan, het erfgoed.  

 Er is geen heldere breuk aan te wijzen in de verandering van functie van 

erfgoed, behalve dan in de eerste keer dat men zelf met een nieuw perspectief 

wordt geconfronteerd. Veranderingen van erfgoedfuncties zijn processen in de tijd 

die bij verschillend erfgoed en bij verschillende doelgroepen en generaties anders 

zullen verlopen. Maar het kan een plotselinge helderheid geven die oudere, door 

elkaar heen lopende perspectieven niet bieden. 

 Veel kenmerken van zo'n hang naar tijdservaringen zijn dan ook al 

beschreven, vaak in een net iets andere context. Zo concludeert Kees Ribbens in 

zijn boek over de historische cultuur in Nederland dat voor geïnteresseerden het 

verleden steeds meer zichtbaar moet zijn, en het liefst tastbaar. En ook dat het 

identiteitsvormende karakter in de omgang met het verleden niet erg belangrijk is. 

Het verleden is vooral interessant omdat het anders is dan het heden. En daarom is 

Nederlandse geschiedenis niet veel interessanter dan buitenlandse geschiedenis. 

Bovendien is er volgens Ribbens sprake van een nostalgische fascinatie.71 Allemaal 

elementen die passen in de esthetisering van het temporele. 

 

De esthetiek van het temporele in het landschap 

Ging de vorige case study over een kunstvorm, de film, en hoe daar gebruik wordt 

gemaakt van weer andere (archief)film, waarbij de eerste de status van ‘kunst’ 

krijgt toebedeeld die de home movies waaruit het archiefmateriaal bestaat moet 

ontberen, bij het erfgoed ‘landschap’ speelt een soortgelijke tweedeling. Het 

woord ‘landschap’ kan slaan op zowel een fysieke omgeving als op een 

schilderkunstig genre, het landschapsschilderij. De relatie tussen deze twee 

                                         
70 Sacha Bronwasser, 'Betoverd door het licht' De Volkskrant, Kunst en Cultuur (11 januari 
2007) K10. 
71 Kees Ribbens, Een eigentijds verleden 287-288. 
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opvattingen van landschap luidt dan veelal dat het schilderij de representatie is 

van de natuurervaring van de kunstenaar, of zoals Frank Ankersmit het uitdrukt: 

het schilderij is een representatie van een landschap dat de ervaring uitdrukt die 

de kunstenaar ervan had, want een schilderij is een representatie van de wereld en 

niet van onze ervaringen ervan.’72 Volgens Ankersmit kun je niet zeggen dat het 

landschap zelf een betekenis heeft, omdat die pas ontstaat met het kunstwerk. 

Hieruit volgt volgens hem dat de representatie van de ervaring, zoals in het 

kunstwerk gegeven, ons van wat nog geen betekenis heeft (het landschap zelf) 

voert naar iets dat wèl betekenis heeft, te weten het schilderij. Representatie 

brengt ons zodoende naar het domein waar betekenis wordt geboren uit wat nog 

geen betekenis heeft: ‘Representatie staat aan de wieg van betekenis – en wie in 

de aard van de betekenis is geïnteresseerd moet beginnen met de representatie te 

onderzoeken.’73  

 De volgende case study, een landschapsbiografie van de Loowaard, een 

uiterwaard langs de Nederrijn bij het dorpje Loo, heeft een ander perspectief op 

het landschap. Het betoogt dat het landschap wel degelijk een ruimte met 

betekenis is, dat er in kan worden gelezen zonder dat het eerst hoeft te worden 

verbeeld. Het is geen ‘natuur’, als een tabula rasa. De vormgeving van het 

landschap weerspiegelt de uitkomst van een strijd om welk geschiedbeeld erin mag 

worden gerepresenteerd. En dat juist het beeld van ‘oernatuur’ een heel 

hedendaags construct is. Het landschap zelf kan dan ook als een representatie van 

de wereld gezien worden (terwijl ze natuurlijk tegelijkertijd ook een deel van de 

wereld is). Betekenis wordt gevormd in de interactie tussen de beschouwer en het 

beschouwde object, of dit nu het fysieke landschap of de schilderkunstige 

representatie ervan is, en om die betekenis te genereren hoeft men geen 

kunstenaar te zijn. Kortom, ‘landscapes’ worden bepaald door ‘mindscapes’, zoals 

de antropoloog Löfgren het stelt.74 

 Het cultuurlandschap waarin de mens woont draagt de sporen van vroegere 

bewoning en gebruik en vormt zodoende een fysiek beeld van het verleden. Dat 

beeld  van het verleden is echter nooit een soort spiegel van de geschiedenis. 

Sommige sporen zijn behouden, anderen weggeveegd, weer andere sporen zijn er 

bewust in aangebracht om later herinnerd te worden.  

 De biografische benadering van landschappen, zoals de historisch geograaf 

Marwyn Samuels die in 1979 bepleitte, gaat uit van de centrale rol van individuen 

                                         
72 Ankersmit, De sublieme historische ervaring 90. 
73 Ibidem. 
74 Orvar Löfgren, On holiday. A history of vacationing (Berkeley 1999) 22. 
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als auteurs van het landschap. De door mensenhanden gemaakte landschappen zijn 

een product van menselijke creativiteit, en hebben in die zin veel gemeen met de 

andere vormen van menselijke kunst en cultuurvormen. Evenals die andere vormen 

wordt zij namelijk beperkt door behoeften en context, maar is ze eveneens ook 

een expressie van auteurschap.75 Dick Meinig wijst in zijn introductie van het boek 

The interpretation of ordinary landscapes op ‘the powerful fact that life must be 

lived amidst that which was made before’.76 Daniels and Cosgrove zien het 

landschap zelfs als ‘a cultural image, a pictorial way of representing or symbolising 

surroundings’.77 Maar daar kan de antropoloog Tim Ingold zich weer niet in vinden. 

Hij verwerpt de tegenstelling tussen subject en object die hieraan ten grondslag 

ligt en stelt dat het landschap met ons is, niet tegenover ons: ‘And through living 

in it, the landscape becomes a part of us, just as we are part of it.’78 Deze 

opvatting pleit voor een biografische benadering van het verleden van het 

landschap, waarbij de metafoor ‘biografie’ in zoverre mank gaat dat een landschap 

geen begin en eind heeft zoals een mensenleven. Maar het legt de nadruk op hoe 

mensen hun omgeving veranderen in een landschap dat zelf het product is van de 

veranderingen van hun voorouders, en behalve een fysieke realiteit ook een 

symbolische kwaliteit heeft. (De case study over een uiterwaard als 

herinneringslandschap vindt u als bijlage 3). 

 

Samenvattend wordt uit deze derde case study wordt dat het perspectief van de 

esthetiek van het temporele ook goed toepasbaar is op het cultuurlandschap. Een 

uiterwaard als de Loowaard blijkt verschillende verledens in het heden te kunnen 

representeren. De vraag welk verleden dominant wordt gerepresenteerd is 

afhankelijk van de uitkomst van politieke processen. Sommige verledens blijken 

beter geschikt om herinnerd te worden dan anderen. En het favorietenlijstje van 

wenselijke verledens verandert zelf in de tijd.  

 Wat opvalt is dat de vorm waarin de esthetiek van het temporele het beste 

gestalte krijgt afhankelijk is van het soort erfgoed waar naar gekeken wordt. En 

ook dat de esthetiek van het temporele misschien een iets te statisch begrip is. Dat 

                                         
75 Marwyn S. Samuels, ‘The biography of landscape. Cause and culpability’ in: D.W. Meinig 
(red.) The interpretation of ordinary landscapes. Geographical essays (New York en Oxford 
1979) 64. 
76 D.W. Meinig, ‘The interpretation of ordinary landscapes’ in: D.W. Meinig (red.), The 
interpretation of ordinary landscapes. Geographical essays (New York, Oxford 1979) 44. 
77 Stephen Daniels en Denis E. Cosgrove, The Iconography of landscape. Essays on the 
symbolic representation, design and use of past environments (Cambridge 1988) 1. 
78 Tim Ingold, ‘The temporality of the landscape’, World Archaeology vol. 25 afl. 2 (1993) 
154. 
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het wellicht zinvoller is om te kijken naar het proces van esthetisering van het 

temporele. Niet als een nieuw fenomeen, want er kan een lange geschiedenis van 

dit proces worden getraceerd. Wat wel nieuw is, is het gebruik van dit perspectief 

om naar het fenomeen erfgoed te kijken.  

 

Conclusie: naar een Nieuw Historisch Museum 

In deze scriptie is onderzocht of de 'esthetiek van het temporele', een begrip uit de 

literatuurstudies, een bruikbaar perspectief biedt op de erfgoedomgang met het 

verleden. Daarvoor hebben we ons gebaseerd op de historische ervaring als basis 

om met het verleden om te gaan, met als specifieke voorbeelden hiervan de 

historische sensatie van Huizinga en de reflectieve nostalgie. In de 

geschiedwetenschap en -theorie is de ervaring niet bijzonder populair; 

narrativisme is nog steeds een dominante stroming. Toch zien we, met Ankersmit, 

mogelijkheden tot fundering van de omgang met het verleden in de historische 

ervaring.  

Deze theoretische mogelijkheid sluit aan bij observaties in de praktijk van 

zowel het gebruik van erfgoed als de manier van aanbieden ervan. Als case studies 

zijn drie concrete onderwerpen uit evenzoveel verschillende erfgoedvelden 

onderzocht. Daaruit blijkt dat de esthetiek van het temporele, hier opgevat als een 

structuur om tijdservaringen te kunnen beleven, in elk erfgoedveld op een andere 

manier tot zijn recht komt. Kijken we naar wat anderen over de praktijk van de 

hedendaagse omgang met het verleden zeggen dan valt op dat veel van die 

elementen passen in een benadering vanuit het perspectief van de esthetiek van 

het temporele. Zo valt veel van wat Kees Ribbens over de alledaagse historische 

cultuur in Nederland na de Tweede Wereldoorlog opmerkt, moeiteloos te scharen 

binnen de observatie dat de omgang met het verleden vooral gebaseerd is op het 

willen opdoen van tijdservaringen. Ook zijn opmerking dat identiteit hier niet zo 

ter zake doet. Deze opmerking botst met wat veel theoretici schrijven over de 

functie van erfgoed, en ook met de functie die erfgoed vanuit de traditionele 

geschiedenisomgang met het verleden krijgt toebedeeld, namelijk die van 

(nationale) identiteitsdrager. Deze laatste functie lijkt nu steeds minder relevant. 

De functie die erfgoed heeft, verandert in de loop van de tijd, en hangt samen met 

andere veranderingen in de maatschappij. In navolging van de Duitse socioloog 

Schulze, die stelt dat we tegenwoordig in een 'Erlebnisgesellschaft' leven, denk ik 

dat het veel mensen tegenwoordig meer gaat om de ervaring van tijdreizen dan om 

welk land (c.q. welk verleden) er bereisd wordt. Het verleden is een middel, niet 
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het doel (zoals bij de historische interesse van Tollebeek). Parallel met de 

'Erlebnisgesellschaft' is dan ook de ervaring in het erfgoed belangrijker geworden 

dan het historische verhaal. Gelijktijdig met de ‘Gegenwartsschrumpfung’ 

vermeerdert de ‘Reliktmengenwachstum’ en de behoefte aan manieren om met die 

steeds snellere veranderingen om te kunnen gaan.  

De verschillende perspectieven op de omgang met het verleden worden 

gereflecteerd in de discussie over taak en inhoud van het Nationaal Historisch 

Museum. Aan de ene kant is het als museum, als instituut een typische 

erfgoedinstelling. Maar als inhoudelijke taak krijgt zij een nationaal bindend 

geschiedverhaal als opdracht mee. Het is de vraag of deze traditionele functie van 

geschiedenis de tijdservaringen op zal leveren die veel mensen nu zoeken in hun 

omgang met het verleden.  

Generaliserend uitgedrukt zijn deze twee verschillende perspectieven ook 

te zien als het verschil tussen een vorm bij een (vaststaande canon-) inhoud zoeken 

of een vorm aanbieden om een ervaring door middel van een innerlijke 

tijdsbeleving te faciliteren. Door erfgoedstudies te positioneren in het heden, 

namelijk als de manier waarop het heden van het verleden gebruik maakt, is zij 

duidelijk te onderscheiden van de geschiedwetenschap. Maar deze helderheid is 

deels schijn. Want ook de manier waarop nu geschiedwetenschap wordt bedreven, 

wat de modes, manieren van denken en manieren van communiceren van die 

gedachtes zijn, hoort natuurlijk ook bij de hedendaagse manieren van omgang met 

het verleden. Bovendien heeft dit erfgoedperspectief zelf óók een geschiedenis. En 

die geschiedenis is maar moeilijk te onderscheiden van de historiografie van het 

vak geschiedenis zelf. Waarin we gezien hebben dat vroeger in de omgang met het 

verleden de vorm voorop stond, dat historici in de eerste plaats schrijvers waren, 

en geschiedenis een onderdeel was van de kunstvorm literatuur. Met de opkomst 

van de geschiedenis als academische wetenschap is die kunstvorm naar de 

achtergrond gedrongen als zijnde ‘niet wetenschappelijk’. Maar zo makkelijk laat 

het zich niet van het toneel verdrijven. Het voorziet kennelijk in een behoefte. 

Een behoefte die groter wordt naarmate het heden 'krimpt' en de gepasseerde tijd 

steeds sneller 'geschiedenis' wordt. Esthetisch-temporele ervaringen bieden een 

manier om daarmee om te gaan, zoals artistieke middelen dat behoren te doen. 

Via de erfgoedhausse maakt het esthetisch perspectief op het verleden nu een 

come back in een nieuwe vorm.  

 Het opdoen van tijdservaringen kan gefaciliteerd worden. Dat is niet 

makkelijk, want tijdservaringen kunnen niet worden afgedwongen. De historische 
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sensatie is een individuele emotie; ze is afhankelijk van voorkennis, ervaring en 

interesses van het individu, kortom van het verleden van het individu zèlf. Vaak 

helpt de museale context waarin historische objecten worden vertoond averechts. 

Zoals Tollebeek en Verschaffel al opmerkten: “Een mysterieus, stoffig voorwerp, 

op een onbewaakt moment achter een kist op een zolder gevonden, wekt meer 

‘sensationele’ gevoelens op dan datzelfde voorwerp, uitgestald in een glazen 

museumkast en vergezeld van een kaartje met een keurige uitleg. Enerzijds 

verhoogt een historisch museum dus het potentiële contact met het verleden, maar 

anderzijds vermindert het de kans dat zo’n contact reëel wordt.”79 

 In de discussie over de inrichting van het Nationaal Historisch Museum zijn 

de twee verschillende tijdsperspectieven die hierop mogelijk zijn, de klassiek-

historische en de tijdservaringsgerichte, helder te onderscheiden. Dit onderscheid 

kwam naar voren in een debat met buitenlandse vertegenwoordigers van 

internationale musea over het NHM in de Rode Hoed op 23 mei 2007. Petra Gunst 

van Belvue, de Belgische variant van het NHM, poneerde dat het gaat om het 

verhaal dat verteld wordt, en dat de authenticiteit van de voorwerpen waarmee 

dat gebeurt minder belangrijk is. Dat kunnen dus ook best replica’s zijn. Jorge 

Wagensberg van museum CosmoCaixa uit Barcelona betoogde juist dat het grootste 

gevaar lag in het van te voren bedenken van een verhaal, en daar vervolgens 

objecten bij te zoeken, als in een geïllustreerd boek: “Je moet op zoek naar grote 

emoties.”80 

 Als men inderdaad het aloude historische verhaalprincipe los durft te laten, 

ontstaat er ruimte om na te denken over een vorm van esthetiek van het 

temporele als leidraad om tijdservaringen binnen het NHM mogelijk te maken. Het 

predikaat ‘nationaal’ zou niet meer zo zeer slaan op een identiteitsverlenende 

grootheid; maar meer op een geografische afbakening die zich wijzigt in de loop 

van de geschiedenis. Het museum zou zich dan meer bezig kunnen houden met de 

vraag hoe we ons verhouden tot het verleden, en welke perspectieven er mogelijk 

zijn op de vraag waar we nu staan in de Geschiedenis. Want het is een misvatting 

te denken dat tijdservaringen opdoen alleen maar een belevenis ondergaan is, 

zonder consequenties. Sterfelijkheid en vergankelijkheid zijn de meest bepalende 

vraagstukken waar ons bewust geworden brein ons mee heeft opgezadeld. 

Levensvragen die daarover worden gestimuleerd of opgewekt zijn wezenlijker dan 

het pogen vast te klampen aan een vervlietende nationale identiteit. Gerard 

                                         
79 Tollebeek en Verschaffel, De vreugden van Houssaye 21-22. 
80 Koster en Jojanneke, “‘Het Museum moet vragen oproepen’ Buitenlands advies over ‘ons’ 
Nationaal Historisch Museum” Dagblad De Pers, (23-5-2007) 2. 
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Rooijakkers vat in een puntige column haarscherp samen waar het fenomeen om 

‘de Nederlandse identiteit’ te behouden op duidt: op de aanstaande dood van het 

idee nationale Nederlandse identiteit. Hij onderscheidt vier fases in dit 

stervensproces. In de eerste fase constateren mensen dat onze nationale identiteit 

verloren dreigt te gaan, en roepen ze om actie, maatregelen. Vervolgens bedenkt 

iemand iets als (in dit geval) een nationaal historisch museum. In de derde fase 

wordt het object in kwestie (de nationale identiteit) in dat museum ‘opgevoerd’ 

waarbij de nadruk komt te liggen op de ‘karakteristieke elementen’. Veelal wordt 

het cultuurfenomeen dan een recreatief-toeristisch product, wat een museum 

natuurlijk al bij uitstek is. En tenslotte is het ‘bedreigde’ fenomeen, de nationale 

identiteit, in de nieuwe gefolkloriseerde vorm onherstelbaar van vorm en betekenis 

veranderd. ‘Neerlands identiteit’ is dan zelf nationaal erfgoed geworden.81  

 De vraag die opkomt (als we Rooijakkers’ redeneertrant volgen) is dan: 

moeten we mee in deze roep om de redding van de Nederlandse identiteit in de 

vorm van zo’n nieuw nationaal historisch museum? Moeten we zoals Rooijakkers 

zegt, de schoorstenen van de wetenschap lekker laten roken door ons bezig te gaan 

houden met de vraag hoe dat nationale museum eruit moet gaan zien en welke 

verhalen er verteld moeten worden? Of moeten we dat niet doen? Moeten we in 

plaats daarvan ons af gaan vragen welke andere behoeften bevredigd kunnen 

worden door de erfgoedstudies? Moeten we het oude verhaal van de negentiende-

eeuwse natiestaat en de vormen van haar legitimering, zo lang de hoeksteen van 

de geschiedwetenschap, weer (op een moderne wijze uiteraard) vertellen? Of 

moeten we ons herbezinnen op dat andere fundament van de geschiedenis, de 

historische sensatie? Dit alles wil niet zeggen dat vragen over veranderende 

identiteitsvorming triviaal of niet aan de orde zijn. Alleen dat ze niet meer met de 

middelen die in het verleden wèl werkten, nu nog kunnen worden beantwoord. 

 Als we het laatste voorstel volgen dan doemt de vraag op hoe zo’n museum 

eruit zou moeten zien. Aan de ene kant is er de paradox dat authentieke 

historische voorwerpen in een vitrine achter glas minder kans geven op een 

historische sensatie dan diezelfde artefacten in situ gevonden. Aan de andere kant 

bieden de drie behandelde erfgoedterreinen al praktische aanknopingspunten over 

de richting waarin gedacht kan worden. Het NHM hoeft niet alleen een gebouw te 

zijn met daarbinnen een tentoongestelde collectie. Het kan ook een uitvalsbasis 

worden voor ontdekkingstochten naar plekken met verleden. Landschappelijk 

                                         
81  Gerard Rooijakkers, 'Doodsbidders en de reanimatie van Nederland', column voor 
Historisch Cafe 14 september 2005, http://www.historischcafe.nl/column20050914.html 
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erfgoed als de uiterwaard  Meinerswijk, met zijn toegevoegde oerrunderen en 

gerestaureerde steenfabriek liggen dichtbij het nieuwe NHM. Voor het contrast zijn 

steenfabrieksruïnes dichtbij voorhanden in Renkum en Oosterbeek. Het behandelde 

gebied De Loowaard is ook vlakbij. De historische ervaring moet worden 

gefaciliteerd door het bezoek aan plekken met een verleden. Arnhem en omgeving 

heeft hier mogelijkheden te over voor. Voor regenachtige en koude dagen kan het 

museum de ervaring met (bewerkt) audiovisueel erfgoed proberen te genereren. 

Het werk van Peter Forgács is hiervoor een interessant startpunt. Uiteraard zijn dit 

slechts voorbeelden die voortkomen uit de onderzochte case studies. De concrete 

aanbeveling is dat het vruchtbaarder is te denken vanuit het uitgangspunt van 

‘tijdservaringen opwekken’ dan vanuit het uitgangspunt de geschiedeniscanon te 

illustreren. Welke concrete voorstellen daar dan uit kunnen volgen vergt een heel 

nieuw, anders gericht onderzoek. 

 Elke tijd is overgangstijd, zei Von der Dunk. Maar de overgangen volgen 

elkaar wel steeds sneller op. Juist om dat laatste fenomeen beter te kunnen 

begrijpen hebben we in Nederland een Nieuw Historisch Museum nodig. Een die het 

bestaande erfgoed in de omgeving serieus neemt, en als het ware opneemt in de 

collectie. Het concept ‘museum’ als louter een gebouw met 

tentoonstellingsruimten behoeft herziening. Steeds sneller verandert de 

samenleving, steeds sneller worden de dingen oud. Go with the flow. Tijd voor iets 

nieuws. 

 

 

Albert Elings 

Amsterdam, augustus 2007 
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Bijlage 1: 
 
 
 
 
 

Een vlamovensteenfabriek en de spanning tussen 

ruïne en industrieel erfgoed 

 
 
 

 

 

 

(De Bunswaard,2002) 
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Inleiding. De Bunswaard als tijdssymbool. 

Verspreid door het Gelders rivierengebied liggen verschillende steenfabrieken. 

Sommige modern en in bedrijf, andere gesloten met een nieuwe functie 

(caravanstalling, andere industrie) en weer anderen zijn vervallen tot ruïne. Door 

de snelle achteruitgang van de hoeveelheid fabrieken, wordt de roep steeds luider 

de nog bestaande fabrieken te behouden en zo mogelijk te beschermen als 

monument. Schaarste laat de historische waarde van de overblijfselen van de 

Gelderse baksteenindustrie stijgen. Het verval moet worden gestopt, er moet 

worden hersteld en gerestaureerd voordat het te laat is. 

 In Beuningen, vlak bij Nijmegen aan de Waal ligt zo’n steenfabriekruïne, De 

Bunswaard, een vlamovensteenfabriek uit 1918. Door jarenlange verwaarlozing 

lijkt dit vervallen gebouw de tijd van zijn bestaan in zich te hebben opgeslagen, 

zoals een gedroogde tomaat alle smaak van zijn voorbije leven als volle tomaat 

geconcentreerd in zich draagt. Het dak is op verschillende plaatsen ingevallen, 

uilen hebben zich erin genesteld, een boom groeit uit het dak. Dit fabrieksrestant 

vertelt niet over haar roemruchte industriële verleden, niet over hoe hard hier 

door hoe veel mensen jarenlang is gewerkt, en niet hoe revolutionair de uitvinding 

van het continue bakproces begin twintigste eeuw eigenlijk was. Integendeel. Het 

vertelt vooral hoe lang dit alles al weer achter ons ligt, hoe oud de arbeiders 

inmiddels wel niet moeten zijn die hier als laatste hebben gewerkt, hoe snel de 

tijd vooruit is gesneld na de sluiting van de fabriek om bedrijfseconomische 

redenen in de jaren zestig. Dat is het tijdsverhaal dat de vervallen fabriek 

uitstraalt, de tijd die ligt tussen haar aanblik van een normaal, dagelijks 

industrieel onderdeel van het uiterwaardenlandschap en de tegenwoordige tijd die 

zich die vroegere tijd nog maar met moeite kan herinneren. Het zal niet lang meer 

duren voor we over de industriële fase van onze samenleving denken als een ‘world 

we have lost’, zoals Erik Nijhof het stelt.82 

 Fabrieken als de Bunswaard worden steeds schaarser. Veel steenfabrieken 

zijn al gesloopt. Om haar te redden, is de Bunswaard op de Rijksmonumentenlijst 

geplaatst. Om haar te redden is de bouwvallige kap er helemaal vanaf gehaald. De 

dakpannen die nog goed waren zijn omwikkeld met zwart plastic opgeslagen. De 

boom die er op groeide is gekapt, de uilen moesten een ander onderkomen zoeken. 

Om het uitspoelen van het ovenlichaam tegen te gaan is het afgedekt met een 

                                         
82 Erik Nijhof, ‘Snail and snail shell: industrial heritage and the reconstruction of a lost 
world’ in: David Barker en David Cranstone (ed.), The archaeology of industrialisation 
(Leeds 2004) 299-312, aldaar 299. 
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wortelwerend plastic doek. Kortom om de resten van de steenfabriek De 

Bunswaard te redden is de ruïne De Bunswaard gesloopt. De tijd van haar 

industriële betekenis heeft het gewonnen van de tijd erna, die van het vergeten en 

het herinneren.  

 Ruïnes als deze roepen vaak sterke emoties op. De schoonheid van het 

verval, het ontstaan van een nieuwe organische eenheid tussen cultuur en natuur, 

de resonantie van allerlei kunsthistorische connotaties, de bijna fysieke ervaring 

van de tijd veroorzaakt soms een unieke sensatie. Monumentenzorg ziet historische 

ruïnes als bouwwerken met een wetenschappelijke betekenis. Het accepteren van 

het verval daarvan is tegenstrijdig met de conserverende taak van de 

monumentenzorg. Aan de andere kant is verval nu juist een kenmerk bij uitstek 

van een ruïne. De conservering van iets dat juist bestaat uit verval vergt 

vanzelfsprekend de nodige hersengymnastiek. 

 Deze paradox wijst op een fundamentele dichotomie in het erfgoeddenken: 

de modernistische wens tot behoud van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en 

de romantische (of postmoderne?) wens tot behoud van plaatsen waar niet zozeer 

de geschiedenis als wel de tijd zèlf ervaarbaar is. Zo gesteld staat het behoud van 

erfgoed het beleven van tijdservaringen in de weg, terwijl historici die pleiten voor 

het behoud van erfgoed juist wijzen op het belang van de confrontatie van het 

publiek met gebouwen uit het verleden. In hoeverre is deze kloof te overbruggen? 

Is de wens tot behoud van een ruïne niet sowieso een contradictio in terminis? 

 In het boek Ruïnes in Nederland, uitgegeven door Monumentenzorg in 1997, 

wordt aandacht besteed aan historische ruïnes van oudere monumenten in 

Nederland. Hoewel erkend wordt dat er ook prachtige voorbeelden van jongere 

ruïnes op het terrein van bedrijf en techniek te vinden zijn, zoals steenfabrieken, 

wordt deze categorie bewust buiten beschouwing gelaten. “Ze vereisen, niet in de 

laatste plaats vanwege de eraan verbonden technische aspecten, een andere 

aanpak dan de cultuur- en bouwhistorische analyse die bij de oudere monumenten 

gebruikelijk is. Deze dubbel kwetsbare categorie past beter in een afzonderlijke 

publicatie met een anders toegespitste probleemstelling.”83 Zover valt na te gaan 

is het van deze afzonderlijke publicatie nog niet gekomen. Het lijkt erop dat men 

zich niet wil branden aan de vraag of het wenselijk is ook ruïnes van industrieel 

erfgoed te laten ontstaan of te behouden. De meer romantische, oudere ruïnes van 

bijvoorbeeld kastelen zijn maatschappelijk meer geaccepteerd. De wortels van 

deze acceptatie liggen in de Romantiek, toen de Middeleeuwen voor het eerst als 

                                         
83 A.G. Schulte, (red.), Ruïnes in Nederland (Zwolle 1997) 14. 
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een ideaal verleden werden gezien. Tot nu toe zijn er nog weinig pleidooien voor 

het behoud van industrieel erfgoedruïnes. Misschien zijn ze gewoonweg nog te 

jong, is het daarvoor nog te vroeg. Of het heeft te maken met de modernistische 

blik waarin de wens om nieuwe ruïnes te laten ontstaan gezien wordt als 

achterhaalde romantische kitsch? Staat het cultuurhistorische belang van behoud 

van industrieel erfgoed het verlangen naar plekken om het verloop van de tijd te 

kunnen ervaren inderdaad in de weg? Deze vragen wil ik proberen te beantwoorden 

aan de hand van deze case study, naar de lotgevallen van het rijksmonument De 

Bunswaard. 

 Eerst zal ingegaan worden op de motieven voor het behoud van industrieel 

erfgoed, daarna op de redenen van de aantrekkingskracht van ruïnes, en de 

specifieke temporele kwaliteiten die in de ervaring van ruïnes een rol spelen. De 

kunsthistorische beladenheid van de ruïne en de manier waarop die invloed heeft 

op het debat sluit de vergelijking tussen deze twee benaderingswijzen af. Dan 

volgt een paragraaf over de praktijk: steenfabrieken in het Gelders rivierengebied. 

Eén daarvan is De Bunswaard, die dient als praktijkvoorbeeld om de spanning 

tussen de wens tot behoud van deze specifieke steenfabriek en de wens tot behoud 

van een ruïne aan te toetsen. Welke argumenten worden in dit debat gebruikt? Is 

er überhaupt wel sprake van een debat? De conclusie aan de hand van deze case 

study zal geen uitsluitsel kunnen geven over de verenigbaarheid van de wens tot 

behoud van industrieel erfgoed en de wens tot behoud van ruïnes in het algemeen, 

maar zal hopelijk het debat verhelderen door het perspectief te leggen op de 

vragen van temporele esthetiek die eraan ten grondslag liggen. 

 

Motieven voor behoud van industrieel erfgoed 

Degenen die pleiten voor het behoud van industrieel erfgoed hebben lang moeten 

vechten om het inzicht door te laten breken dat industrieel erfgoed historisch 

waardevol is en om die reden soms behoudenswaardig. Stond dit voor ouder en 

‘cultureler’ erfgoed al in de negentiende eeuw vast, de ‘industriële archeologie’ 

moest haar plek bevechten en is nog een jonge loot aan de monumentenzorgstam. 

Kan cultureel erfgoed als kastelen, paleizen, kerken en molens zich voor hun 

behoud vaak niet alleen op historische argumenten maar ook op esthetische 

argumenten beroepen, bij industrieel erfgoed is dat laatste niet altijd 

vanzelfsprekend. Rekening houden met de cultuurhistorische waarde van 

industrieel erfgoed is überhaupt nog niet vanzelfsprekend. Zo hebben bijvoorbeeld 

cultuurhistorische waarden van steenfabrieken bij de beleidsontwikkeling van de 
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overheid in de tweede helft van de twintigste eeuw geen rol van betekenis 

gespeeld. Dit stelt Peter Nijhof (landelijk coördinator Industrieel Erfgoed binnen de 

Rijksdienst voor de Monumentenzorg) in zijn inventarisatie van Gelderse 

steenfabrieken ‘Ruimte voor Cultuur’.84 

 Omdat het tijdperk van de industriële revolutie nog maar zo kort geleden is, 

eigenlijk nog steeds niet helemaal is verdwenen, en er dus nog heel veel objecten 

van bestaan die potentieel te behouden zijn, is selectie een van de belangrijkste 

opgaven van de industriële archeologie. Lang niet alles kan behouden blijven. In de 

industriële archeologie wordt vaak de nadruk gelegd op twee soorten argumenten 

voor het behoud van industrieel erfgoed. De eerste is het belang van de industriële 

gebouwen om de ontwikkeling van een productieproces te kunnen laten zien. De 

tweede benadrukt het belang van artefacten die herinneren aan een specifieke 

industriecultuur, die inmiddels is verdwenen of veranderd.85  

 Volgens het ‘Handboek Brancheonderzoeker van het Projectbureau 

Industrieel Erfgoed’ betekent cultuurhistorische waarde in een brancheonderzoek 

“dat de onroerende en roerende goederen van een branche moeten verwijzen naar 

een typerende of markante fase in de ontwikkeling van de branche of van het 

Nederlands industrieel erfgoed in het algemeen.” (onderstreping in origineel, AE) 

“Ook andere criteria spelen een rol, namelijk de zeldzaamheid en compleetheid 

van het project. Dit zijn aanvullende, secundaire criteria.”86  

 Bij industriecultuur gaat het om een volledige beschouwing van een door de 

industrie ontstane levenswijze.87 Deze verdwenen industriecultuur van half 

negentiende tot half twintigste eeuw zal uiteindelijk in het rijtje terechtkomen 

van verdwenen historische levensstijlen als het hoofse leven, de burgerlijke en 

boeren levensbeelden, de Middeleeuwen en de Oudheid, en is daarom net als 

objecten die aan deze culturen herinneren waardevol om te behouden. Niet 

iedereen vindt het behoud van deze herinneringssites overigens gewenst. Zo 

schrijft Rainer Wirtz dat een dochter van een arbeider hem vertelde dat ze niet 

inziet waarom de plek waar haar vader gezwoegd heeft bewaard moet worden. “Da 

hat mein Vater malocht, dat muss weg. Da kommen die Fremden her und sagen, 
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das ist Kultur.”88 In Amerika wijzen Paul Shackel en Matthew Palus ook op deze 

emoties, die specifiek zijn voor industrieel erfgoed, waar ex-arbeiders vaak het 

gevoel hebben dat de verhalen over de technische ontwikkeling wèl worden 

bewaard en gekoesterd, en niet de verhalen over de werkomstandigheden. Als 

arbeiders slechte herinneringen aan de werktijd in de fabriek hebben willen ze 

daarom vaak liever dat het object dat aan die slechte tijd refereert gesloopt 

wordt. Om dit voor te zijn adviseren Shackel en Palus om de arbeidersherinnering 

een belangrijke plaats te geven in het industrieel erfgoedverhaal. “Telling the 

story of labor’s struggle can make the preservation of industrial complexes more 

acceptable to a greater portion of the working-class community.”89  

 Maar behalve criteria voortvloeiend uit het belang van kenmerkende fasen 

uit het productieproces en de industriecultuur is er een derde soort argument voor 

behoud van industrieel erfgoed mogelijk (die echter weinig voorkomt) en dat is het 

esthetische argument. Zuiver esthetische overwegingen voor het behoud van het 

industrieel erfgoed worden vaak gezien als een ouderwetse, achterhaalde manier 

van argumenteren voor het behoud van erfgoed.  Ze stamt af van het ‘traditionele’ 

monumentenbehoud, die een sterk kunst- en architectuurhistorische inslag heeft. 

En zoals we reeds in de inleiding zagen wordt door de Nederlandse 

monumentenzorg industrieel erfgoed gezien als een aparte, andere categorie, met 

een andere probleemstelling dan ‘traditioneel’ erfgoed. Behalve het bewaren van 

de herinnering aan een voorbije industriecultuur is in die redenatie ook een 

technische analyse hier belangrijk, en dat vergt een andere expertise. (Het is 

nader beschouwd dan ook opvallend dat bijvoorbeeld molens, industrieel erfgoed 

van voor de Industriële Revolutie, wèl onder de klassieke monumentenzorg vallen 

en behandeld worden in het boek ‘Ruïnes in Nederland’. Ook daar is immers 

technische kennis van productieprocessen bij nodig. Het lijkt er dan ook op dat 

eerder de tijdsperiode van waaruit een monument stamt dan het soort monument 

de doorslag heeft gegeven bij de beslissing om industrieel erfgoed niet op te 

nemen in de studie over ruïnes in Nederland.) Door esthetische argumenten als 

primaire criteria te verwerpen, ontstaat de mogelijkheid om analytisch na te 

denken over wat wel en niet behouden moet worden uitsluitend aan de hand van 

wat er nog van een bepaald productieproces en –fase over is, hoe uniek het is, of 

er al zoiets dergelijks elders is behouden enzovoort. Het lijkt de moeilijke opgave 

van de selectie iets te vereenvoudigen. Het nadeel is echter dat het slechts de 
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voorkeuren van een bepaalde groep mensen bedient, namelijk zij die 

geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de industriële productie en zij die 

overblijfselen die verwijzen naar de verdwijnende wereld van de industriecultuur 

willen kunnen bezoeken, de techniekhistorisch geïnteresseerden. Een andere groep 

potentieel geïnteresseerden, zij die komen voor een esthetische ervaring, worden 

minder goed bediend. De mensen die objecten willen zien of bezoeken omdat ze zo 

mooi zijn ingebed in het landschap, of omdat de architectuur een speciale 

distinctie heeft, of omdat juist het kunnen zien van een industrieel monument op 

een bepaalde plek waardevol wordt geacht; kortom de visueel en landschappelijk 

esthetisch geïnteresseerden. En de mensen die niet zozeer geïnteresseerd zijn in 

de waarneming van industriële processen uit het verleden maar wel het verloop 

van de tijd willen kunnen ervaren aan de hand van oude, verweerde gebouwen 

waar de generaties van hun vaders, groot- en overgrootvaders  hebben gewerkt, al 

de mensen kortom die geïnteresseerd zijn in de temporele esthetiek van 

industrieel erfgoed. Deze laatste categorie beleeft waarschijnlijk het meest bij 

objecten waarin het proces van de voortmalende tijd het best is af te lezen. De 

ruïne is zo’n object bij uitstek. 

 

Motieven voor behoud van ruïnes. 

In de inleiding zagen we reeds dat ‘klassieke’ ruïnes als die van kastelen en kerken 

door monumentenzorg behoudenswaardig worden geacht. Vaak niet zozeer als 

ruïne, maar als overblijfsel van een belangrijk historisch gebouw. Toch is de 

discussie over hoe die ruïne behouden moet worden nog niet uitgewoed. Als een 

ruïne niet geconserveerd wordt, vervalt hij uiteindelijk zo ver dat er ook niet meer 

van een ruïne sprake is, maar slechts van een begroeide verhoging in het 

landschap. (Bij sommige soorten ruïnes kan dat proces overigens heel lang duren). 

Het behoud van een ruïne lijkt dan ook een onmogelijke opgave. Die 

onmogelijkheid is meteen een van de kenmerken van de ruïne, namelijk de 

tijdelijkheid en het procesmatige karakter ervan. Een ruïne is altijd in een 

bepaalde staat van verval, iets verder dan de maand ervoor, nog niet zover als de 

maand erna. Florence Hetzler noemde het ‘ruïnetijd’. Het concept ruïnetijd is niet 

alleen de voornaamste oorzaak van de ruïne, het dient ook om de ruïne eenheid te 

geven. Ruïnetijd is volgens Hetzler anders dan elke andere tijd.90 Ruïnetijd is 

immanent aan een ruïne, en sluit de tijd van het eerste bouwen van de ruïne in 

(toen het nog geen ruïne was), de tijd die het nodig had om tot ruïne uit te 
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groeien, de tijd van de planten en dieren die in de ruïne leven, en de longue durée 

van de tijd van de aarde waar de ruïne op staat en die de ruïne uiteindelijk weer in 

zich op zal nemen. “A ruin is the disjunctive product of the intrusion of nature 

upon the human-made without loss of the unity that our species produced.”91 

Restauratie van een steenfabriek betekent uiteraard de vernietiging van de ruïne. 

Charles Merewether vat de paradox van de ruïne als verdwijnlandschap en als 

blijvend teken van verval mooi samen: 

“Ruins remain. They persist, whether beneath the ground or above. In 

remaining, they are always already of the past, yet given to the future. Ruins 

collapse temporalities. Landscapes and buildings in ruination, reduced to 

abandoned sites, are traces that embody a sense of loss. Ruins hold out an 

image of a once glorious present, another time, revealing a place of origin no 

longer as it was. Their presence is a sign of that loss and of the impossibility of 

overcoming it. They remind us of finitude as both disruption and continuity, of 

the necessity of living among ruins.”92 

 Als tijdelijk, steeds veranderend object van verval vormt de ruïne dus een 

aparte categorie, met eigen criteria voor zeldzaamheid, vorm, staat van verval, 

schoonheid etcetera. Op het moment dat een steenfabriek zowel als ruïne kan 

worden gecategoriseerd en tegelijkertijd als restant van een historisch 

belangwekkend industrieel gebouw kan worden beschouwd is het bouwval een 

voorbeeld van contested space. Het conflict gaat dan niet alleen over de vraag of 

het object belangrijker is als restant van het industrieverleden of als zeldzame 

ruïne: het gaat indirect ook om de tijdsperiode die als het meest belangrijk wordt 

gezien. De periode van het functioneren van de fabriek, of de periode na de 

sluiting van de fabriek. De herinnering aan welke tijd moet worden behouden of 

geactiveerd? Die keuze is een ideologische. De nadruk leggen op (en energie en 

geld spenderen aan) de bloeitijd van een industrie en haar historische en 

technische ontwikkeling geeft blijk van een andere visie op wat van waarde is in 

het leven dan de nadruk op de mogelijkheden die een steenfabriekruïne biedt als 

plek voor het opdoen van tijdservaringen. Maar voor we doorgaan op deze discussie 

moeten we ons eerst afvragen hoe de ruïne zich een status als plek bij uitstek voor 

het opdoen van tijdservaringen heeft kunnen verwerven. De schoonheid van verval 

is in de eenentwintigste eeuw zo’n artistiek cliché dat makkelijk over het hoofd 

kan worden gezien dat zo’n visie niet vanzelfsprekend is, of ‘vastkleeft’ aan de 
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ruïne zelf, maar dat zij een menselijk construct is met een specifieke 

wordingsgeschiedenis.  

 Volgens David Lowenthal hebben de meeste mensen een hekel aan oude 

dingen en verval. ‘We prefer youth’.93 Een onderzoek van Lowenthal in vier 

Amerikaanse steden liet zien dat plekken die als ‘nieuw’ werden ervaren vaak de 

adjectieven ‘mooi, schoon, rijk en aangenaam’ kregen, terwijl oude plekken 

werden geassocieerd met ‘lelijk, vies, arm en onaangenaam’. Door de uitslag van 

dat onderzoek te bestempelen als de opvatting van de huidige mens gaat 

Lowenthal wel voorbij aan het feit dat de gemiddelde Amerikaanse stedelijke 

smaak niet de universeel menselijke hoeft te zijn. Dat Amerikanen nieuw als iets 

positiefs zien, en Europeanen oud als iets eerbiedwaardigs zien is zelfs een cliché.  

 De ruïne heeft in de loop van de Westerse geschiedenis verschillende 

betekenissen en connotaties gehad. De romantici van de laat achttiende en vroeg 

negentiende eeuw zagen ruïnes als het werk van de natuur en de tijd tegen de 

kunstmatigheid. De Duitse socioloog Georg Simmel schreef in 1907 dat de ruïne een 

specifieke artistieke vorm is die zijn eenheid  en werking verkrijgt door het feit dat 

het de belichaming is van de eeuwige spanning tussen nut en verval, natuur en 

geest, verleden en heden. Alle menselijke geschiedenis kon volgens Simmel 

afgelezen worden van ruïnes, en de aanblik ervan kan een gevoel van vrede bij de 

toeschouwer oproepen.94 Na de Eerste Wereldoorlog veranderde de appreciatie van 

de ruïne. De verwoestingen die de oorlog in België en Frankrijk had aangericht (een 

heel ander soort ruïneoorzaak dan verval door gebrek aan onderhoud) leken, mede 

door hun grote hoeveelheid,  te schreeuwen om herbouw.95  

  Bij de vorming van de verschillende betekenissen van de ruïne is de 

rol die de ruïne heeft gespeeld in de kunstgeschiedenis van groot belang. Dat vormt 

immers voor een groot deel de ondergrond voor de huidige denkbeelden en 

perspectieven op de ruïne. Voor Italiaanse architecten in de vijftiende eeuw waren 

ruïnes de sleutel tot het mysterie van de schoonheid. In Rome waren meer ruïnes 

dan waar ook ter wereld en ze werden na de Middeleeuwen een nieuwe 

inspiratiebron om de complexiteit van de Romeinse beschaving te doorgronden. De 

Florentijnse architect Filippo Brunelleschi deed veldwerk in Rome en ontdekte door 

het observeren van oude gebouwen de Gulden Snede en het lineair perspectief.96 
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Een van de beroemdste illustrators van anatomieboeken uit de zestiende eeuw was 

Etienne de la Rivière, die de boeken van Charles Estienne verrijkte met bijzondere 

houtgravures. Op een aantal daarvan is een man te zien die op een ruïne zit. 

Geheel volgens de christelijke moraal was het een waarschuwing voor de 

vergankelijkheid van de mens en een aanklacht tegen ijdelheid.97 Dat ideaal heeft 

veel ruïnes voor de ondergang behoed; de pausen vonden deze metafoor zo 

treffend, dat sloop van klassieke monumenten bij wet verboden was. Verval hoorde 

bij het mens-zijn: het lichaam moest vergaan om te kunnen herrijzen.  

 Ruïnes konden ook gebruikt worden als rechtvaardiging. Voor de Engelsen 

vormden ze een rechtvaardiging voor hun overwinning op de Keltische volken en 

bevorderde het indirect het nationalisme. Voor de Renaissance-schilders waren het 

symbolen van de overwinning van het Christendom op de heidenen. Zij schilderden 

daarom klassieke gebouwen en ruïnes. De bekendste schilder van klassieke ruïnes 

was de Fransman Hubert Robert (1733-1808). Hij schilderde in een hoog tempo 

tientallen ruïneschilderijen, wat hem de bijnaam ‘Robert des Ruïnes’ opleverde. 

Het ging hem hierbij niet om de diepere betekenis achter de ruïne, hij wist wat 

populair was en sprong handig in op de trend. In 1796 schilderde Robert voor het 

eerst een bestaand gebouw alsof het een ruïne was: het Louvre, zonder dak en half 

ingestort. De ruïne werd op deze manier bijna mooier en spannender dan het 

origineel. In het schilderij zijn slechts drie beeldhouwwerken nog intact, als teken 

dat blijvende schoonheid van de kunst in tijden van onrust de enige zekerheid 

zijn.98   

 In Engeland werd in 1709 door een smeekbrief aan de gravin van Malborough 

een oude Romeinse brug gespaard. De schrijver van de brief, John Vanbrugh, 

gebruikte als argument dat de brug zo’n mooi schildersobject was. De gravin 

erkende dit en zo ontwikkelde zich langzaam het idee dat een landschap zodanig 

ingericht kan worden dat het op een levend schilderij lijkt.99 De Picturesque 

movement was geboren. Vervallen hutjes en oude windmolens (industrieel erfgoed 

uit die tijd) kregen sindsdien iets romantisch en werden opeens met belangstelling 

bekeken. Het belangrijkste verschil met de Renaissance was dat schoonheid niet 

langer als objectief werd gezien. De Picturesque movement stelde dat esthetiek 

samenhing met associaties en herinnering. Dit leidde ertoe dat er bijvoorbeeld bij 

de inrichting van tuinen gestreefd werd naar een reeks verschillende emoties. Op 

een bepaalde plek in de tuin moest men door een pittoreske ruïne vertederd 
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worden of met weemoed terugdenken aan vroegere tijden. Vervallen 

middeleeuwse abdijen hadden in Engeland precies de juiste mate van melancholie 

waarop in de Romantiek de nadruk werd gelegd. Ruïnes namen een belangrijke 

plaats in de tuin in en werden bij gebrek aan authentieke gebouwen soms 

simpelweg bijgemaakt. Hier speelde ook weer het idee dat ruïnes soms mooier zijn 

dan intacte gebouwen. De belangrijkste functie van dit soort ruïnes was het 

oproepen van een gevoel van schilderachtigheid en melancholie. De Picturesque 

Movement ging verder dan de architectuur. Ook schilders en dichters lieten zich 

inspireren door de romantische landschappen en ruïnes.  

 Sinds het modernisme staat de aandacht voor de uiterlijke vormen van 

vergankelijkheid als vorm van nostalgie in een kwade reuk. Het wordt gezien als 

een romantische aandoening. Volgens Wim Denslagen is nostalgie in de 

monumentenzorg sinds het begin van de twintigste eeuw een scheldwoord. Het 

geldt in verlichte kringen als een domme gemoedsaandoening. Het is een 

verfoeilijke vorm van sentimentaliteit ten aanzien van het verleden. Maar 

Denslagen is het daar niet helemaal mee eens en betoogt dat zonder nostalgie de 

monumentenzorg zelf niet eens tot stand zou zijn gekomen. En omdat het verleden 

niet terug komt, hebben we volgens hem historische architectuur nodig om onze 

herinnering aan het verleden levend te houden.100  

 De ruïne als motief in de literatuurgeschiedenis is een studie apart. 

Schrijvers als Marcel Proust, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Lord Byron, William 

Wordsworth, Johann Wolfgang von Goethe, Denis Diderot, en Gustave Flaubert 

hebben over ruïnes geschreven.101 Dit literaire erfgoed drukt volgens Corinne 

Saminadayar-Perrin zo zwaar op de huidige omgang met ruïnes dat zij een 

authentieke ervaring met ruïnes bij voorbaat onmogelijk maakt, en het kunnen 

maken van geloofwaardige poëzie over ruïnes onwaarschijnlijk wordt. Een origineel  

geluid hierover is volgens haar hoogst twijfelachtig; de ruïne bevindt zich in een 

“discours au déjà-dit, déjà-écrit, au cercle de la parole vide qui dégrade la 

réécriture comme pratique culturelle en psittacisme obsessionnel.”102 Het 

collectief van verhalen en beelden uit de literatuur en de visuele kunsten bepalen 

dus niet alleen de inrichting en indeling van de mindmap die wij nu hebben ten 

aanzien van de ruïne als verschijnsel. Ze beperken ook wat we nog met het 
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mentale construct ruïne kunnen, en wat inmiddels al niet meer. Deze 

receptiegeschiedenis constitueert uiteindelijk de waarde en waardering van de 

ruïne in ons hoofd, niet de referent van het woord ruïne zelf. 

 Volgens Lowenthal vindt het ‘algemene publiek’ oud nog steeds niet mooi, 

vandaar de heftige meningsverschillen over de waardering van het patina van de 

tijd.103 Oudheid en verval zijn de twee verschillende maar dikwijls gelijktijdig 

optredende verschijnselen die de bewustwording van het voorbije bewerkstelligen. 

Oudheid als antiquiteit is een historisch vast te stellen gegeven. Verouderen 

daarentegen is een biologisch proces, dat zich uit in erosie en groei. Rimpels en 

een versleten stoel, een muur met mos en een verroest blik, bladderende verf, dat 

zijn de tekenen van verval en ouderdom. Ze wijzen vooruit op het aanstaande 

verdwijnen. Niets bestaat immers voor altijd. Behalve bij ruïneliefhebbers is er 

weinig onderzoek gedaan naar de reactie van mensen op tekenen van verval. Maar 

of iets er oud of nieuw uitziet beïnvloed alles wat we zien, volgens een door 

Lowenthal geciteerde museumcurator. Alhoewel weinig mensen er ooit bewust bij 

stil staan roept de aanblik van jeugd of van ouderdom intense gevoelens en 

irrationele conflicten op.104  

 Het beeld en de connotaties die wij hebben bij verval en ruïnes worden 

sterk beïnvloed door de eerder beschreven kunsthistorische betekenissen die deze 

begrippen in de loop der eeuwen hebben meegekregen. Het is onmogelijk die 

connotaties uit te zetten of te vermijden. Wel is het mogelijk een standpunt erover 

in te nemen dat niet persé eigentijds hoeft te zijn, of misschien is het openhouden 

van die mogelijke eclectische keuze juist heel (post)modern. De huidige 

waardering van ruïnes is ieder geval niet meer automatisch de negatieve van het 

modernisme. Zo is recent in de Amersfoortse wijk Kattenbroek op basis van een 

ontwerp van de architect Bhalotra een hele serie ‘ruïnewoningen’ gebouwd. In het 

postmodernisme is de ruïne weer zo goed als nieuw. 

 Tot nu toe hebben we de algemene argumenten voor behoud van industrieel 

erfgoed en de temporele, esthetische en kunsthistorische kwaliteiten van de ruïne, 

en daarmee de mogelijke argumenten voor het behoud van deze ruïnes besproken. 

Deze twee verschillende vormen van discours lijken elkaar in de literatuur zelden 

te raken. In de praktijk van het industrieel erfgoed ‘steenfabriek’ is deze 

confrontatie echter hoogst actueel.  
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Steenfabrieken in Gelderland 

In 1906 waren er in Gelderland 183 steenfabrieken waar in totaal 9900 arbeiders 

werkten.105 De fabrieken vestigden zich vooral in de uiterwaarden van de grote 

rivieren, waar de gewenste grondstof klei aanwezig was en de aan- en afvoer van 

grondstoffen en bakstenen per schip makkelijk kon plaatsvinden.106 De vele 

steenfabrieken vormen een belangrijk kenmerk van het uiterwaardenlandschap, en 

hun activiteiten transformeren op hun beurt dat landschap door de afgravingen die 

er plaatsvinden. Voor een groot deel van het rivierengebied geldt dat 

steenfabricage de enige vorm van industrie is; de bevolking leeft voornamelijk van 

de landbouw. In 2002 zijn er nog zesentwintig steenfabrieken in bedrijf.107 De rest 

is gesloopt, staat leeg of heeft een andere bestemming gekregen. 

 Els Kwaks, studente kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit 

Nijmegen inventariseert in 1988 achtenveertig voormalige steenfabrieken en hun 

cultuurhistorische waarde in Gelderland. De argumenten om aan te geven of de 

fabrieken al dan niet behoudenswaardig zijn baseert zij op de volgende criteria:  

- de kwaliteit en de gaafheid van het bestaande complex, waarin betrokken wordt 

de typologie van de oven, bouwstijl en –kwaliteit van de bijbehorende  gebouwen 

en de bouwkundige staat. 

- de volledigheid van het complex (de mate waarin het complex een illustrerende 

indruk geeft van het productieproces in één of meerdere representatieve 

periode(n) uit de geschiedenis van de Gelderse baksteenindustrie). 

- de zeldzaamheids- en/of de herinneringswaarde vanuit een geschiedkundig 

oogpunt (gebaseerd op bovenstaande punten en op de rol die de baksteenfabricage 

heeft gespeeld in de dorpen en gemeenschappen, en soms nog speelt). 

- de ligging van het complex in zijn omgeving (zowel de invloed die de 

baksteenfabricage heeft gehad op het landschap als de invloed die het complex op 

het landschap uitoefent). 

Verder speelt nog mee de mogelijkheden of initiatieven die er eventueel zijn voor 

een bepaald hergebruik van de fabrieken.108 

 Veertien jaar later inventariseert Peter Nijhof de stand van zaken in 2002 

met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de huidige Gelderse 

steenfabrieken. Dat doet hij door de stand nu te vergelijken met het eerdere 
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onderzoek van Kwaks. Nijhof constateert dat in een halve eeuw tijd driekwart van 

de Gelderse steenfabrieken is gesloten. De overige bedrijven zijn gemoderniseerd. 

In de periode 1965-1990 kregen veel voormalige steenfabrieken een andere 

bestemming. In 1988 bleek uit een studie naar het hergebruik van 45 

steenfabrieken dat 21 daarvan een andere bestemming hadden gekregen, zoals 

handel, opslag of de productie van uiteenlopende goederen, en dat 10 fabrieken 

een recreatieve functie hadden gekregen. Weer anderen stonden leeg of op de 

nominatie te verdwijnen vanwege de ontwikkeling van ‘nieuwe natuur’. 109 

 De maatschappelijke druk om industriële activiteiten te ontwikkelen in de 

voormalige steenfabrieken was groot. Dat veel van die fabrieken een andere 

functie kregen was conform de wens van Provincie Gelderland, die in haar 

beleidsplan “Gelderland uiterwaardenland 1990” hier wel eisen aan verbond. Zo 

mocht hergebruik van steenfabrieken alleen ‘als de functie van de uiterwaard dit 

toelaat’ en mag het geen zwaardere milieu- en verkeersbelasting opleveren dan de 

oorspronkelijke baksteenindustrie. De bedoeling is dat een eventuele nieuwe 

functie met de hoofdfunctie van de uiterwaard overeenkomt.110  

 Maar vanaf de jaren ’90 worden veel meer voormalige steenfabrieken 

gesloopt. Soms omdat gemeenten vonden dat de bouwvalligheid een gevaar 

opleverde voor de omgeving, soms omdat de gebouwen niet paste binnen de 

nieuwe recreatiebestemming, soms omdat de modernisering van een steenfabriek 

nieuwe ruimte nodig had, en soms vanwege aangescherpt planologisch beleid, 

waardoor de bestemming van de steenfabrieklocaties vaak gewijzigd werd in 

natuur. Cultuurhistorische waarden van steenfabrieken hebben volgens Nijhof bij 

de beleidsontwikkeling van de overheid in de tweede helft van de twintigste eeuw 

geen rol van betekenis gespeeld. Ook in het Gelderse uiterwaardenbeleidsplan is er 

geen aandacht voor. Ook volgens van Steenwijk, die in 1995 het Gelders provinciaal 

beleid met betrekking tot hergebruik van steenfabrieken evalueert, ‘zijn de 

cultuurhistorische waarden van steenfabrieken in het vigerend beleid onderbelicht 

gebleven.’111 Slechts een enkele fabriek is beschermd als gemeentelijk- of 

rijksmonument. Sinds begin jaren negentig is de sloop van steenfabrieken 

geïntensiveerd. Nooit eerder verdwenen zo veel steenfabrieken in zo korte tijd. 

                                         
109 Nijhof, Ruimte voor cultuur, 6,7. 
110 G.T.M. Derksen, De Gelderse uiterwaarden. Historie, beleid, instrumentarium, beheer 
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en toekomstig provinciaal beleid geëvalueerd (Rapport i.h.k.v. afstudeervak Planologie, 
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Werd het beeld van de Gelderse uiterwaarden een eeuw lang gedomineerd door 

steenfabrieken, nu is een herkenbare steenfabriek een zeldzaamheid geworden. 

Geen wonder dat Nijhof concludeert dat vanaf nu alle betrokken overheden zich 

moeten inspannen om de belangrijkste min of meer gave complexen of waardevolle 

restanten van steenfabrieken te behouden, als dragers van de 

wordingsgeschiedenis van het Nederlandse uiterwaardenlandschap.112  

 Wat hieraan opvalt is dat de wordingsgeschiedenis van het 

uiterwaardenlandschap het belangrijkste criterium voor behoud is. Het gaat dus om 

meer dan de fabrieken zelf, het gaat om de samenhang tussen de fabrieken en het 

landschap dat zij hebben gevormd, het landschap waar ze zelf deel van uitmaken. 

Het is een mooie en inventieve historische hertaling van het esthetische criterium 

dat Els Kwak eerder hanteerde, de ‘inbedding in het landschap’. Vergelijken we 

deze criteria met die in het eerde behandelde PIE handboek branche-onderzoeker 

dan valt op dat esthetische argumenten hier zwaarder lijken te wegen. De eerder 

in dit artikel geconstateerde aandacht voor het behoud van de sporen van  

industriecultuur in industrieel erfgoed krijgt in het onderzoek van Nijhof geen 

nadruk. Wel de mate waarin het productieproces uit het object valt af te lezen. In 

Nijhof’s waarderingsschaal van 1 tot 13 (13 is de hoogste waardering, 1 is geen 

waardering) krijgt operationaliteit (of de fabriek nog in bedrijf is) de hoogste 

waardering. Een oude steenfabriekruïne met schoorsteen komt op deze schaal op 

nummer 10, na een compleet complex buiten bedrijf (12) en een deels compleet 

bedrijf buiten bedrijf (11). Dit vanwege de hoge mate van herkenbaarheid van een 

ruïne met schoorsteen in het landschap. Interessant is dat een modern complex 

(zonder ‘waardevolle elementen’) dat nog in bedrijf is pas op nummer 6 komt. Als 

de afleesbaarheid van de wordingsgeschiedenis van het uiterwaardenlandschap het 

belangrijkste argument is zou je ook kunnen redeneren dat moderne nog in bedrijf 

zijnde complexen de transformatie van het huidige landschap bij uitstek goed laten 

zien; verwerken zij niet juist de klei die wordt gewonnen bij de ‘nieuwe natuur’-

projecten die de uiterwaarden de laatste decennia zo drastisch van uiterlijk 

hebben doen veranderen? Kennelijk wordt aan de vroege wordingsgeschiedenis van 

de uiterwaarden meer belang gehecht dan de huidige. (Anderzijds is aan moderne 

fabrieken wellicht moeilijker af te lezen wat er gebeurd. De metalen hallen van 

moderne industrie lijken in zekere zin allemaal op elkaar). Het kan ook zijn dat 

aan esthetische kenmerken meer waarde wordt gehecht dan expliciet in het 

rapport naar voren komt. Een moderne fabriek roept minder temporeel-esthetische 
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emoties op dan een oude vervallen fabriek uit het begin van de twintigste eeuw. 

De aanbeveling die Nijhof doet in Ruimte voor cultuur is om alle min of meer 

complete steenfabrieken in de categorieën 13, 12 en 11 te beschermen als 

rijksmonument. Ruïnes vallen daar dus net buiten alhoewel hij daar ook 

bescherming voor vraagt: “Uit alle herkenbare ruïnes van ovengebouwen en/of 

schoorstenen dient op basis van nader vergelijkend onderzoek een selectie van de 

meest gave, waardevolle locaties te worden beschermd en als monument te 

worden geconserveerd (...).”113 (Interessant is wat daarmee bedoeld wordt, ‘als 

monument geconserveerd’, gezien de ruïnediscussie binnen de Monumentenzorg. 

J. Michels stelt dat tussen 1950 en 1980 veel ruïnes door herbouw verloren zijn 

gegaan. Het frappeert hem dat er ook nu nog nauwelijks gedoseerd, kleinschalig 

onderhoud ter behoud van het ruïneuze aspect voorkomt.114) Op veel locaties zijn 

ook nog restanten van fabrieken te vinden in de vorm van schoorstenen of 

ovenruïnes. Hier heeft dikwijls spontane, niet geplande natuurontwikkeling 

plaatsgevonden en zijn vooral ovenruïnes letterlijk overgroeid.115 Voorbeelden 

hiervan zijn te vinden in de Millingerwaard (Klaverland), bij Renkum (De 

Jufferswaard) en in Beuningen. Zo is in Beuningen de buurman van De Bunswaard, 

steenfabriek De Staartjeswaard, overwoekerd en nauwelijks meer zichtbaar tussen 

de talloze ijzeren pijpen van de buizenfirma Swanenberg, die dit terrein als 

opslaglocatie gebruikt. Alleen de hoge schoorsteen van de Staartjeswaard steekt er 

nog manmoedig bovenuit. In Renkum is met de restanten van De Jufferswaard al 

een arcadisch industrieel ruïnelandschap ontstaan (afb.1). De Bunswaard bungelt 

tussen ruïne en herstel, en is daarom interessant om nader te bekijken. 

 

Steenfabriek De Bunswaard 

De Bunswaard is een tot vlamoven verbouwde ringoven met schoorsteen. Ernaast 

staat een van zijn voorgangers, een oude veldoven. Erbij staat ook een 

machineloods, (haag)hut en bazenwoning. Er ligt een stuk smalspoor, er zijn 

kleiputten en er is een haven. Zo ziet Els Kwaks op 31 augustus 1988 de fabriek die 

volgens haar in de jaren vijftig van de twintigste eeuw (volgens anderen in de jaren 

zestig) is stilgelegd. Het complex is volgens Kwaks vrijwel volledig en ongewijzigd. 

‘Het bedrijf is nooit gemoderniseerd’, en de herinneringswaarde is groot; de 

steenbakkerij in Beuningen gaat terug tot in de veertiende eeuw. Onder andere 
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hierdoor wordt de sfeer van een vroeg twintigste-eeuwse fabriek sterk benadrukt. 

Het complex is op een natuurlijke wijze in het landschap gevoegd; de 

steenfabricage heeft het landschap in hoge mate zijn huidige vorm gegeven.116  

 In 1839 wordt door de olieslagers A. en M. Duys in de Bunswaard gestart met 

baksteenproductie. De naam van de plek waar zij hun eerste steenoven bouwden, 

De Bunswaard, is afkomstig van een kasteel dat hier midden in de Waal heeft 

gestaan, en in de veertiende eeuw een kortstondige rol heeft gespeeld in de strijd 

tussen de Hekerens en de Bronkhorsten. Doordat De Bunsward op een eiland in de 

rivier lag kon het de bevoorrading van de stad Nijmegen blokkeren. Uit woede over 

deze blokkade belegerde de bevolking van Nijmegen het kasteel en vernielde het 

na verovering zo grondig dat de exacte plaats van de burcht niet is 

teruggevonden.117 De naam van de uiterwaard is het enige dat nog aan deze 

Middeleeuwse geschiedenis herinnert. 

 Tussen dit verhaal en het moment dat de broers Duys in 1839 in de “Bunse 

Weerd” te Weurt vijf hectare uiterwaard kopen is er weinig bekend over het 

gebied.118 In de jaren vijftig van de negentiende eeuw bouwden de gebroeders Duys 

een tweede steenoven op de Bunswaard. In de campagnetijd waren er hier nu 

tussen de honderdvijftien en honderdtwintig mensen aan het werk, die zeven 

miljoen stenen per jaar maakten. Na 1866 groeit de firma Duys in vijftien jaar uit 

tot een van de grootste baksteenfabrikanten van Gelderland. In 1881 wordt gebruik 

gemaakt van zes steenpersen, waarvan de stenen in meerdere veldovens worden 

gebakken. Dat jaar werden er twee miljoen handgevormde en acht miljoen 

machinaal gevormde stenen geproduceerd. In de arbeidsenquête van 1893 

onderscheidde het bedrijf van Duys zich niet van andere steenfabrieken. Alleen het 

schoolverzuim in de gemeente Beuningen was opvallend hoog, doordat de kinderen 

op de steenfabrieken werkten.119 In 1890 bestaat het complex (dat dan “Duijs en 

van Engelenburg” wordt genoemd) uit zes grote veldovens met daartussen een 

bazenwoning. In 1911 wordt het complex, dan “De Bunswaard” genoemd, gekocht 

door Th. A. Burgers. Hij is zoon van de eigenaar van de nabijgelegen 

steenfabrieken Staartjeswaart in Beuningen en Gebroeders Burgers en De Schans in 

Weurt. Burgers vervangt in 1913 de twee stoommachines door drie elektromotoren. 

En hij vervangt de veldovens door een noviteit: Een kamerringoven met 

overslaande vlam naar ontwerp van de firma Wentink uit Utrecht, gebouwd tussen 

                                         
116 Kwaks, Voormalige baksteenfabrieken, 75. 
117 J.H. Manders, Het land tussen Maas en Waal (Zutphen z.j.) 100, 101. 
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1918 en 1920. Hier kunnen continu stenen in gebakken worden. Dit is de huidige 

steenfabriek die er nog steeds staat.  

 Tijdens de economische crisis van de jaren dertig ligt de fabriek een aantal 

jaren stil. In de Tweede Wereldoorlog wordt de fabriek weer stilgelegd. Volgens 

het Bouwhistorisch Onderzoek wijzen de reparaties die reeds tijdens de oorlog 

worden uitgevoerd erop dat de fabriek door de bezetter werd geconfisqueerd en er 

in deze periode toch werd gebakken. In de jaren zestig besluit Anton Burgers, 

kleinzoon van Theodorus, de fabriek stil te leggen, omdat nieuwe investeringen 

niet meer rendabel zijn.120 Volgens een mondelinge mededeling van de heer 

Burgers werd de fabriek in die laatste jaren vooral gebruikt om de stenen die in 

een van de andere Burgers’ fabrieken werden gevormd en gedroogd af te bakken, 

soms ook voor andere fabrikanten.121(afb.2) Het feit dat de fabriek als een van de 

eerste steenfabrieken werd stilgelegd, voor er moderniseringen plaatsvonden, 

zorgt er nu voor dat de originele (kleine) oveningangen nog intact zijn, en niet 

later zijn verruimd om er met machines in te kunnen komen, zoals bij veel andere 

fabrieken. 

 Na de sluiting is de fabriek langzaamaan gaan vervallen. Er werd geen 

onderhoud aan gepleegd. Een aantal ovenkamers is gebruikt voor (illegale) 

draadbranderij, om koper terug te winnen. In augustus 1988 constateert Els Kwaks 

dat er niet lang geleden brand is gesticht boven de grotere poort aan de Waalzijde. 

Waarschijnlijk is toen de schade beperkt gebleven tot het dakdeel rondom de 

opening, waardoor de kolen naar binnen werden geladen. De stenen onderbouw 

lijkt geen ernstige schade te hebben ondervonden. Precies kan Kwaks het niet 

onderzoeken, want de eigenaar weigert mee te werken aan het onderzoek. 

Wanneer ze op 12 december van hetzelfde jaar de Bunswaard weer bezoekt 

constateert ze dat herstellende activiteiten voor behoud van de oven dringend 

noodzakelijk zijn; de weersinvloeden tasten nu ook de onderbouw aan, nu een deel 

van de beschermende kap door de brand is verdwenen. Kwaks suggereert het 

complex aan te wijzen als dagrecreatief concentratiepunt (DCP) binnen het kader 

van de Plannings Procedure Openluchtrecreatie (PPO). Haar aanmerking is wel dat 

een intensieve en commerciële exploitatie van de oven beperkt zou moeten 

worden, omdat dat de typische twintigste eeuwse bedrijfssfeer zou aantasten 
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(mijn cursivering, AE).122 Deze bewoording lijkt te wijzen op een beschrijving van 

een esthetische tijdservaring.  

 Op de voorkant van een rapport van Rijkswaterstaat van begin jaren 

negentig staat een foto van de Bunswaard, genomen vanaf de rivierzijde.123 

Langzaam lijkt het dak ervan in elkaar te storten, er groeit een boom op de plek 

waar Els Kwaks eerder de brandsporen heeft geconstateerd. Daar waar gaten in het 

dak zitten begint het hout weg te rotten.  Voor de ingangen van de ovens is een 

grote wal aarde gestort, zodat men daar niet meer in kan. Die wal is inmiddels 

spontaan begroeid. Konijnengangen doorkruisen de voormalige luchtgang. Er huist 

een kerkuil in de fabriek, en ook andere vogels nestelen er zich. De natuur neemt 

langzaam bezit van het gebouw, en laat het steeds verder instorten. In sommige 

ovens liggen de resten van het koperdraadbranden. In een andere zijn zakken 

huisvuil gestort. De zoon van een voormalig werknemer van de fabriek vertelt dat 

al weer lang geleden een man zich in de ruïne heeft verhangen. Wandelaars en 

amateur-fotografen bezoeken het complex, dat door een hoog hek eromheen 

moeilijk bereikbaar is, en daardoor wellicht nog aantrekkelijker. Kortom, de 

fabriek krijgt alle kenmerken van een ruïne: verval, legendeachtige verhalen, 

pittoreske kwaliteiten, natuurlijke overwoekering. Maar de foto op de voorkant van 

het rapport van Rijkswaterstaat lijkt aan te willen geven dat de boel verloedert en 

er wat moet gebeuren. Aan de andere kant is de keuze voor de foto van deze ruïne 

op de voorkant van het rapport misschien ook een bewijs van de pittoreske, 

romantisch-picturale kwaliteit die de fabriek inmiddels gekregen heeft. 

 In de documentaire over steenfabrieken ‘Steen’ van Erik Willems zit een 

scène waarin de laatste directeur Anton Burgers de filmploeg zomer 1998 rondleidt 

over het fabrieksterrein van de vervallen Bunswaard. Hij kan de fabriek niet meer 

in, zo overwoekerd is die. Burgers vertelt dat de gemeente er een monument van 

wil maken, en dat hij daar wel aan mee wil werken maar alle plannen er niet 

meteen van ziet komen:  

“Het is natuurlijk ook een soort eerbetoon aan de familie als het nog te redden 

zou zijn. En anders maak ik er een monument op mijn manier van, en dat is dus 

die kap maar zoveel mogelijk in laten storten en een begroeiing creëren zoals 

hier en dan laat ik een stukje pijp staan en dan zet ik daar weer in volle glorie 
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Th. Burgers op en dan vind ik dat ik mijn taak ten opzichte van mijn voorouders 

toch netjes heb afgerond (...) En ik denk dat het daar op uitdraait.” 124 

 In 2001 constateert Peter Nijhof dat de ringoven vervallen is, maar nog wel 

compleet. Het complex is inmiddels beschermd als Rijksmonument.125(afb.3,4) In 

hetzelfde jaar wordt de stichting “De Bunswaard” opgericht. De doelstelling van de 

stichting is om de Bunswaard te behouden voor ondergang. De stichting weet de 

fabriek te kopen van de familie Burgers.  

 Een aantal van de oprichters van de stichting heeft al eerder een 

steenfabriek opgeknapt, De Bovenste Polder in Wageningen. Die restauratie werd 

in eerste instantie gedaan met behulp van veel vrijwilligers. In een publicatie uit 

1996 ter gelegenheid van het Jaar van het Industrieel Erfgoed stelt architect P. 

Roza, die vanaf het begin bij dat project betroken is geweest, dat de vereniging 

die die fabriek opknapte ondanks alle obstakels destijds ook de wind heeft mee 

gehad. ‘Tien jaar geleden was er nauwelijks interesse om industrieel erfgoed te 

bewaren. (...) Het lijkt wel of die interesse is ontstaan op het moment dat oude 

fabrieken helemaal in elkaar begonnen te storten.’126(afb.5). 

 Wanneer de stichting De Bunswaard in 2001 aankoopt is de tijd dat dit soort 

objecten met behulp van vrijwilligers kan worden opgeknapt voorbij. De 

bouwkundige staat van De Bunswaard is dan inmiddels ook al een stuk slechter dan 

De Bovenste Polder was aan het begin van die restauratie. Het bouwhistorisch 

onderzoek naar de fabriek uit 2003 stelt dat de Bunswaard een hoge 

bouwhistorische waarde heeft omdat naast de fabriek nog een oude veldoven 

staat, waaruit het vroegere productieproces nog te uit te herleiden valt.127 Door 

een subsidie van Monumentenzorg kan in 2002 begonnen worden met de 

conservering van het ovenlichaam.128 Dit betekent dat de kapconstructie wordt 

gedemonteerd, de nog bruikbare dakpannen en balken worden opgeslagen, de 

bomen die op en rond de fabriek groeien worden gekapt en de bovenkant van het 

ovenlichaam met waterdicht wortelwerend doek wordt afgeschermd zodat de 

aarde tussen de ovenkamers niet  door regenwater kan uitspoelen.(afb.6) Voor 

zover kan worden nagegaan zijn er geen mensen geweest die hebben gepleit voor 

behoud van de Bunswaard als ruïne. De demontage van de kapconstructie 
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betekende dan ook het einde van die ruïne die zich langzaam in veertig jaar had 

gevormd.  

 Op 28 oktober 2005 bereikt de schoorsteen van de Bunswaard weer zijn 

hoogste punt, vijftig meter boven het maaiveld. Hij is gerestaureerd door de firma 

Harm Meijer BV.129(afb.7) Door hem op de oorspronkelijke hoogte terug te 

metselen komt er weer de volledige naam van de oprichter van deze fabriek op te 

staan: Th. Burgers & Z. De inmiddels bejaarde kleinzoon van de oprichter vindt dit 

een stuk mooier dan ‘rgers & Z’. Op 18 februari 2006 wordt de schoorsteen 

‘onthuld’ doordat de wethouder van de gemeente Beuningen er met touwen van 

abseilt. De fabriek is inmiddels in 2004 overgenomen door Boei, de nationale 

maatschappij tot behoud, ontwikkeling en exploitatie van industrieel erfgoed. 

Aandeelhouders in Boei zijn BNG, Triodosbank, NS Vastgoed, Bouwfonds 

Ontwikkeling en AM.130 In 2005 heeft minister Dekker van VROM vijftien plaatsen in 

de uiterwaard van de rivier aangewezen als plekken waar onder voorwaarden toch 

weer gebouwd mag worden. De Bunswaard is één van die plekken. In april 2006 

plaatst BOEi een informatiepaneel op de dijk bij Weurt, waarop de geschiedenis 

van de Bunswaard beknopt staat weergegeven.131(afb.8) Voor het eerst kan men 

eenvoudig te weten komen dat de uiterwaard en de fabriek ‘De Bunswaard’ heten, 

en waarnaar die naam verwijst. Tegelijkertijd besluit de plaatsing van dit bord het 

leven van de Bunswaard als fabriek. Met hulp van de ANWB is de gerestaureerde 

schoorsteen onderdeel geworden van wat John Urry ‘the touristic gaze’ noemde. 

Een mooi toeristisch ‘landmark’ om naar te kijken tijdens een fietstocht over de 

dijk. Van sociaal-economisch object steenfabriek wordt de Bunswaard een 

toeristisch-recreatief object, een ‘stukje geschiedenis’, aanleiding om even stil te 

staan bij het verleden van dit gebied. In 2007 is men bezig met het maken van 

plannen en voorbereidingen om luxe appartementen te realiseren in de terug te 

bouwen kap en aan de voorzijde van de fabriek. De herinnering aan de industriële 

productie en het zware werk dat hier ooit plaatsvond lijkt verder weg dan ooit.  

 

Conclusie 

De Nederlandse monumentenzorg ziet het behoud van bepaalde ruïnes als haar 

taak. Ruïnes van industrieel erfgoed daarentegen, hoewel soms gewaardeerd, laat 
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zij vallen onder een aparte categorie monumentenzorg, vanwege de technische 

expertise die hier voor nodig is. De mensen die zich bezig houden met het behoud 

van industrieel erfgoed hebben een tweeledige moeilijke taak. Aan de ene kant 

moeten zij overheden vaak er nog van doordringen dat het behoud van industrieel 

erfgoed gewenst is, en proberen (vaak door middel van herbestemming) industrieel 

erfgoed van de sloop te redden. Mensen die de cultuurhistorische waarde van 

industrieel erfgoed onderkennen staan uiteraard niet te trappelen om te pleiten 

voor het laten vervallen van deze monumenten. Wil industrieel erfgoed behouden 

blijven dan moet het worden geconserveerd en gerestaureerd. Omdat er vaak veel 

andere maatschappelijke en economische krachten claims leggen op de locaties 

van industrieel erfgoed, en een goede of rendabele herbestemming niet altijd 

makkelijk te vinden is, vergt het behoud van industrieel erfgoed veel tijd en 

inspanning. Het is daarom vaak al moeilijk genoeg industrieel erfgoed van de sloop 

te redden met argumenten over de cultuurhistorische waarde ervan. Argumenten 

voor het laten vervallen van industrieel erfgoed, of bestaande industrieel 

erfgoedruïnes als ruïne te behouden staan haaks op argumenten die willen 

aantonen dat behoud van de complexen als industrieel erfgoed noodzakelijk is.  

 Anderzijds zijn er zo veel potentiële industrieel erfgoedcomplexen die in 

principe behoudenswaardig zijn dat er niet aan selectie ontkomen kan worden, en 

is er dus behoefte aan selectiecriteria. Die criteria zijn (net als de criteria voor het 

behoud van ruïnes bij de traditionele monumentenzorg) mentale constructen 

typerend voor de tijdsperiode waarin ze werden bedacht.  Dat betekent dat als 

romantisch gekenschetste overwegingen om ruïneus industrieel erfgoed als ruïne te 

laten bestaan sinds de tachtiger jaren van de twintigste eeuw op weinig bijval 

kunnen rekenen. No-nonsense argumenten staan hoger aangeschreven. 

Verifieerbare en kwantificeerbare criteria als zeldzaamheid, representatie van een 

bepaalde fase van het productieproces, en kenmerkendheid voor (de identiteit van) 

een regio staan voorop. In de literatuur over industrieel erfgoed ben ik dan ook 

geen pleidooien voor het laten ruïneren hiervan tegengekomen. Het lijkt op het 

eerste gezicht ook een weinig behulpzaam argument in een betoog dat gericht is 

op het behoud van industrieel erfgoed: uiteindelijk is er het gevaar dat van een 

industrieel erfgoedruïne alleen de sporen en resten in een landschap overblijven, 

waaraan moeilijk een bepaalde fase van een productieproces van af te lezen valt. 

 Toch valt hier wel het een en ander op af te dingen. Zo bestaan er tenslotte 

ook nog steeds oudere ruïnes, zelfs uit de Oudheid en de Middeleeuwen. Kennelijk 

gaan sommige ruïnes lang mee, of is er een bepaalde mate van ruïneconservering 
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mogelijk. In die zin is het behoud van de industrieel erfgoedruïne natuurlijk 

vergelijkbaar met de in het begin van de inleiding genoemde ‘normale’ ruïne 

problematiek van oudere monumenten. Aan de andere kant zouden mijns inziens 

het laten ontstaan en bestaan van industrieel erfgoedruïnes nieuwe supporters van 

industrieel erfgoed kunnen opleveren. Namelijk de groep mensen die nu nog niet 

goed wordt bediend of aangesproken door het huidige beleid van industrieel 

erfgoedbehoud. Zij die niet zozeer op zoek zijn naar technische of historische 

verhalen uit het verleden, maar op zoek zijn naar plaatsen waar de werking van de 

tijd ervaarbaar is, of die visueel esthetische genoegens beleven aan oorden van 

verval. Voor die groep mensen is industrieel erfgoed in verval vaak een 

aantrekkelijke bestemming. Op zulke plekken wint de wens tot het ervaren van de 

tijd als proces het van het behoud van een gefixeerde fase uit de geschiedenis.  

 Nu is het in Nederland nog zo dat in de praktijk er vrijwel alleen industrieel 

erfgoed ruïnes kunnen ontstaan ondanks voornemens voor behoud, om redenen van 

onmacht, vergetelheid en vooral door een gebrek aan middelen om over te gaan 

tot restauratie of tot sloop.132 Op het moment dat er wel geld beschikbaar is, of 

overeenstemming is over bepaald beleid betekent dat altijd het einde van de 

ruïne: hij wordt of vernietigd door complete sloop, of door restauratie (en vaak 

herbestemming) van het complex. Dit laatste is een begrijpelijke afweging als het 

gaat om industrieel erfgoed dat volgens de criteria zeldzaamheid, of markant 

voorbeeld van een bepaald productieproces belangrijk wordt geacht. Maar als dit 

niet het geval is, valt het te overwegen om het complex als ruïne te laten 

voortbestaan.  

 Is in het ons omringende buitenland het gewoon om ruïnes van kastelen, 

huizen of fabrieken aan te treffen, in Nederland zijn deze schaars. Dat heeft 

ongetwijfeld te maken met de grote druk die er op de ruimte wordt uitgeoefend. 

Wellicht heeft ook de ‘nette volksaard’ ermee te maken. Het ‘opruimen’ van 

ruïnes (meestal bouwval of ‘obstakel’ genoemd) heeft meestal een positieve 

connotatie in bestuurlijk Nederland. Het is een ‘kwaliteitsimpuls’.  

 Het is moeilijk om te voorzien wat toekomstige generaties graag behouden 

had willen zien door de huidige generatie. Daarom is het verstandig om daar wat 

variëteit in aan te brengen. Op dit moment worden er erg weinig ruïnes van 

industrieel erfgoed in Nederland met opzet behouden. Degenen die wel zijn blijven 

staan hebben hun bestaan vaak te danken aan het feit dat het goedkoper is ze te 

laten staan dan om ze te amoveren. In het geval van steenfabriekruïnes is om 

                                         
132 Schulte, Ruïnes in Nederland  21. 
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redenen van veiligheid wel de hele klap er meestal afgehaald, zodat van het 

karakteristieke profiel van zo’n fabriek weinig over blijft, en de ruïnetijd weinig 

ankerpunten over heeft om zich aan te hechten. Voor steenfabriek De Bunswaard is 

het beslissingsmoment ruïne of monument al voorbij. Zij heeft het geluk als 

Rijksmonument te worden beschermd en gerestaureerd. Maar voor andere 

steenfabrieken waarbij dat niet mogelijk is, is langzaam laten verruïneren (zonder 

sloop van de kap) een interessante optie. Zeker gezien de landschappelijke ligging 

van de meeste van die fabrieken in de rivieruiterwaarden. Die lenen zich bij 

uitstek voor de stoffering met pittoreske objecten die het ervaren van het 

doormalen van de tijd mogelijk maken. 
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(1) De Jufferswaard, Renkum, 2007. Arcadisch industrieel ruïnelandschap (Albert Elings) 

 

 
 

(2) De Bunswaard in bedrijf, vijftiger jaren. (archief fam. Burgers) 
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(3) De Bunswaard als ruïne 2002. (Fokko Erhart) 
 

 

 
 

(4) De Bunswaard, 2002. (Eugenie Jansen) 
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(5) De (gerestaureerde) Bovenste Polder, Wageningen 2007. (Albert Elings) 

 

 
 

(6) De Bunswaard zonder kap, met gerestaureerde schoorsteen 2007. (Eugenie Jansen) 
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(7) Restauratie van de schoorsteen, 2005. (Eugenie Jansen) 
 

 
(8) informatiepaneel, 2007. (Albert Elings)
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Bijlage 2: 

 

Home movies recycled:  

the aesthetics of temporality in Maelstrom of Péter Forgács.   
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In our audiovisual heritage one category of films stands out of all the rest in the 

sort of problems it creates when we want to show them, and that is the home 

movie. Be it a cinema, television or a gallery space context, the home movie was 

never intended to be shown in such medium, and will therefore seldom function in 

such a new context without extensive mediation. Where other genres of film are 

normally conceived of in mass media modes, the home movie is made in a home 

communication mode, which is completely different.133 One of the most important 

differences is the audience: home movies are recorded for an audience who knows 

‘what’s going on’ in the pictures they see, because they know the people in the 

film (more often than not they are to be seen in those films themselves). Once you 

change the audience, the original meaning of the films gets lost. Something should 

be done with those films to give them new meanings in those new contexts. One 

way of doing that is incorporating home movies in new (documentary) films. 

 The use of archival home movies in documentary films often cause 

fascinating but also puzzling results. These sensations are triggered by the intrinsic 

and specific qualities of family films, and by the discrepancy between the image of 

history in our heads and the images amateur filmmakers in the past chose to 

record. In his body of work of over thirty films the Hungarian filmmaker and artist 

Péter Forgács chose to work exclusively with footage found in the archive of home 

movies. How does it make us experience time by this recontextualising of archival 

family film? What changes of meaning do occur? In this case study I will 

concentrate on one film of Forgács, Maelstrom (1997). The narrative strategies 

deployed by Forgács differ slightly from film to film. Nevertheless is Maelstrom a 

good example of his way of working, his approach to the re-use of moving images, 

and the aesthetics of temporality that are at stake. 

 After a brief description of the film, its content and style; the specific 

filmic qualities of family film (out of which Maelstrom mainly exists) will be 

discussed. Then the apparent clash between these archival images and the 

historiographical narrative of Maelstrom will be scrutinised. After that we will look 

into the Fluxus-informed working practise of Forgács, and how this interacts with 

the aesthetics of the original amateur films, to form together these special 

aesthetics of temporality. 

                                         
133 Richard Chalfen, Snapshot versions of life. (Bowling Green 1987) 8. 
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Maelstrom. 

The montage film Maelstrom was commissioned in 1997 by Dutch public 

broadcaster VPRO, and produced (as much of Forgács’ work) by Cesar Messemaker 

of Lumenfilm, an Amsterdam based film production company. It consists mainly out 

of the six 8mm home movies reels of Max Peereboom (1911-1943) from the thirties 

until 1943, the year he and his Jewish family were deported to Auschwitz.134 In his 

film Forgács also makes use of home movies of the Austrian Nazi Seyss-Inquart, 

Reichs Commissioner of the Netherlands, instruction films for the NSB youth 

organisation and a clandestine filmed report of the arresting of a Jewish family by 

the Dutch police in Leeuwarden. These last films form the parallel world against 

we see the story of the Peereboom family in the turmoil (the maelstrom) of history 

in the thirties and forties of the twentieth century. We see the Peereboom family 

members mature and prosper until the world of the Nazi’s Final Solution collides 

with their own.  

 Although Forgács keeps the chronology of the films intact, he alters the 

imagery and the timing of it drastically. He reframes, zooms in, slows down, 

freezes, rewinds, and tints and tones the archival images. He adds titles and 

graphical elements to emphasize certain elements. These white titles (in a Futura-

like font) have a very electronic, video like quality about them, that clearly 

identifies them as something else than the images on which they occur. And he 

adds almost continuous music, specially written for the film by minimalist 

composer Tibor Szemzo. The music is clearly an important structuring element in 

the film that primes the way we look at the images. In this music sometimes a 

voice chants in the mode of a traditional Jewish song. As lyrics it uses the 

regulations of who is considered to be Jewish and who not, or the articles which 

describe how to kill warm-blooded animals, or the rules what items the Jews were 

allowed to take with them when they were being deported. Furthermore some 

radio broadcasts are added. (In the English version of the film, sometimes only a 

title is added to indicate where the lyrics stem from, but they are not subtitled. 

That means that the amount of verbal information is different for people who 

understand Dutch and those who don’t). All these elements are being used to 

impose the story of History upon the Peereboom family film footage, which doesn’t 

show any of these things by itself. 

                                         
134 Susan Aasman, Ritueel van huiselijk geluk. Een cultuurhistorische verkenning van de 
familiefilm (Amsterdam 2004) 234. 
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The Peereboom collection. 

Max Peereboom left a family film collection consisting of six reels, together 60 

minutes, of which 38 minutes was used by Forgács for Maelstrom. With seeing only 

a part of the original footage it is difficult to describe the specific way of filming of 

Max. (The Peereboom collection is part of de Smalfilmcollection of Beeld en Geluid 

in Hilversum). But keeping that restriction in mind, one can easily see that the 

films are typical to the genre of home movies. It focuses mainly on the personal. 

Babies growing up, anniversaries, weddings, holidays, the happy moments of family 

life. Not only the subjects being filmed are typical, also the style in which it is 

being filmed is typical to the genre. People often look to the filmmaker, right into 

the lens (this is a style figure Forgács often uses in his films, accentuating those 

moments by slowing them down or freezing them). The films do not look scripted. 

Within the rituals being filmed there is room for spontaneous events. Framing and 

film movements often look shaky. These are the moments chosen by Max 

Peereboom to be recorded. Moments of which it was clear to the filmmaker and 

the people being filmed that the time captured during the unwinding of the spring 

in the film camera would constitute the filmic family memory of the years to 

come. All these stylistic elements together make up the genre family film.  

 It’s authentic aura is due to its opposition to other film genres, like 

documentaries, who in comparison often look not very spontaneous or authentic 

but very scripted, well researched, and often with a clear storyline and message. 

Everything documentary is, family film isn’t. 

 Watching (fragments of) these films makes us aware of the time past since 

the recording of these films and the moment we are watching them. We know what 

happened the years after the events being shown occur, but the people on the 

screen do not. The dramatic power of this difference is an important motor in 

Maelstrom. But there is also confusion: they, who lived there and then, live here 

and now, while the film is projected. Bill Nichols calls this even “a certain sense of 

panic: where are we as we watch this footage and note Forgács’s emendations?  

–Here or there, now or then? And if we are, in some strange way, both here and 

now and there and then, how is it that such a divided position is both desired and 

disturbing?”135   

                                         
135 Bill Nichols, ‘The Memory of loss: Péter Forgács’s Saga of Family Life and Social Hell’ in: 
Film Quarterly 56 No.4 (2003) 1. 
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 Every shot of the family footage possesses the aura of a rare artefact. These 

salvaged images offer a glimpse of a lost world. But the people who mime gestures 

to each other in the Peereboom family films now incite our response. This change 

is caused by a different viewing context. The people who look and wave at the 

camera, waved at the person behind the camera, or maybe at the family members 

who would in the near future be sitting next to the person who waves, during the 

projection of the family film. These special characteristics of family film work 

completely different in another time and in the different viewing context of a 

documentary film. 

 

Family film in a historiographical documentary context. 

There are lots of documentaries that use archival footage, also coming from family 

film archives, in a larger historiographical discourse. Often these films are highly 

narrated by voice-overs or (off-screen) interviews. On the other side there are 

archival montage films that do not use very much narration. They lean on poetic or 

musical structures, and cater often for a more nostalgic gaze. By combining a 

historiographical narrative with this personal family film material Forgács does 

something daring and complex. At first glance, it seems a logical thing to do: to 

tell the story of a Dutch Jewish family under German occupation using the very 

footage that documented their lives. But looking at it, one immediately feels the 

unease in the combination of these two elements. The History narrative discourse 

takes place in historical time, and the family film takes place in what Ernst van 

Alphen calls ‘personal time’.136 This personal time and the historical time are in 

radical tension with each other. We don’t see any traces of the Second World War 

in the family films. Instead we see happy family memories. It looks as if the moving 

images resist a reading in a conventional historical way. They even seem to deny 

the social reality, by ignoring it.  

 There are three reasons that can explain this tension. The first one lies in 

the typical character of amateur film as a collection of happy family memories: the 

camera is only pointed at happy moments, and left in the cupboard at tragic 

events, quarrels or funerals. The second one also has to do with the practise of 

filming: it was illegal and dangerous to film anything related to the military reality 

outside the house. And since the film had to be developed (if one didn’t know 

somebody who could do it for you than you had to send it to Agfa during the war) it 

was foolish to do so. A third reason has to do with the dominant image of World 

                                         
136 van Alphen, ‘Towards a New Historiography’ 2. 
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War II in our minds: this image is visually speaking mainly informed by newsreel 

photographs and films, concentrating on war activities and atrocities. So we’re 

inclined to expect those images, and not well prepared for the notion that a lot of 

daily life went on as usual, although Forgács makes it clear that for Jewish families 

this was not the case. But even then, in the Peereboom family people still did 

marry, got babies, and celebrated anniversaries. For these reasons the family film 

footage does not seem fit at all to be used as an illustration of the 

historiographical narrative. By using it anyway, Forgács calls attention to this very 

contradiction itself. We become aware that our assumptions about the images of 

the past are in conflict with the actual images Max Peereboom chose to be 

remembered. History and this form of externalised memory seem to be two 

different worlds. In Maelstrom personal history is not represented as a small part 

of collective history, it is something completely else.137 This is one explanation for 

the unease being evoked by watching these pictures. 

 

Amateur film conventions as avant-garde practise. 

The tension between historical time and personal time is not the only possible 

cause of the sense of a clash between the main narrative and the family film 

footage. In a conversation with Sven Spieker of Santa Barbara University in 

California, Forgács explained that a second source of his work (apart from the 

archival collections) is performing art. In laboratory performance series with the 

members of the minimalist Hungarian music ensemble ‘Group 180’ (1978-1987) he 

learned about the nature of time based art and how music structures time. He 

started to experiment with screening home movies during music performances with 

an improvised text. Apart from these underground art influences was also a private 

study in psychology a source for his work.138  

 By his cutting and altering of the footage (in speed, colour, framing) 

Forgács seems to go against the grain of the family film, with its strong indexical 

qualities: these were the people, attending that party at that time, looking at the 

filmmaker, realising they were being filmed, performing an image of themselves of 

how they wanted to be seen. To change the real-time quality of that material is to 

direct the gaze at the bits and pieces of films themselves, rather than on the 

indexical referent of it. But on the other hand it is not only going against the grain. 

                                         
137 van Alphen, ‘Towards a New Historiography’, 2. 
138 Sven Spieker, ‘At the Center of Mitteleuropa. A Conversation with Peter Forgács’, 
ArtMargins (Santa Barbara 2001) 3. 
http://www.artmargins.com/content/interview/forgacs.html 
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According to Forgács, home movies are often dream-like structured, with strange 

ellipses. And what he does in re-cutting them is a kind of restructuring the dream 

work, with the aim to open up the secret vaults of a personal, private history 

archive of those lives. The dream-structure and the re-reading of a dream is more 

near to this genre of film making than of a simple archival re-representation.139 In 

doing so, his films resemble the atmosphere created by Jonas Mekas in his films, 

(e.g. Walden) that use the aesthetics of the amateur film in an avant-garde 

informed way. 

 

Family film and the authentic. 

So far, we have seen a clash in the use of both the personal time of private lives 

and the historical time. We have noticed the strange shift in meaning if we watch 

family films in a different viewing context than the context they were made for. 

We also discussed the dreamlike structure of family film, and how Forgács’s 

manipulations emphasises those qualities, while on the other hand those 

manipulations clash with the indexical qualities of the family films. There is a 

fourth possible answer to the question of the intriguing quality of films like 

Maelstrom. And that reason actually lies outside the film itself, in the environment 

of film reception. In a newspaper review of home movie montage films in 1994 

Dutch film critic Hans Beerekamp suggested that the fascination for amateur film 

was due to a feeling of satiation for the auteur cinema. Now that everybody 

perceives film (documentary and fiction) automatically as a work of art, a highly 

stylized statement of the director, there is some sense of nostalgia to the 

‘authentic experience’.140 And amateur films are like a signifier of the authentic. 

And this is the fourth clash in the use of the Peereboom family films in Maelstrom. 

Amateur footage as a signifier of the authentic clashes with the very noticeable 

manipulations of Forgács, directing the attention to the notion that the film we are 

watching is not just a compilation of home movies but a new work of art, with a 

very visible signature of the director of that new film.  

 

 

 

 

 

                                         
139 Spieker, ‘Center of Mitteleuropa’, 5, 18. 
140 Hans Beerekamp, ‘De uitvinding van het licht; ‘Home-movies’, films van iedereen’, NRC-
Handelsblad, 02-12-1994. 
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Conclusion of case study. 

In the reception of Maelstrom and other found footage films by Forgács, people 

often describe their bewilderment of their viewing experience. Hans Beerekamp 

calls it a remarkable fascination.141 Bill Nichols describes it in terms of a séance, in 

which the figures of the past serve as mediums through whom we see and hear the 

voice of times past speak again, today.142 Often this bewilderment is perceived as a 

strange time related experience. It can be caused by four clashes that take place 

in the realm of the film. The clash between Historical time and personal memories, 

the shift in meaning caused by the changing of the viewer from family member to 

stranger, the clash between the dreamlike structure of family film and the 

indexical qualities of the images themselves, and the clash between the perception 

of family films as being the signifier of the authentic and the deliberate avant-

garde artist stamp Forgács puts upon his work. It is hard to say what mix of these 

elements provoke the bewilderment. There are movements that bring the people 

in the home movies closer to us, and at the same time there are elements in the 

film that draw our attention on the making of the film itself, away from the 

protagonists. In this way we can follow the historiographical narrative and at the 

same time get into the dream-like structured flow of the images. One could argue 

that out of this clash confusion emerges, or understanding, or both. But this 

specific use of temporal aesthetics evokes a sustained question about the nature of 

the past, the difference between History and memory, and how it is possible that 

the past is present among us. 

 

 

                                         
141 Beerekamp, ‘De uitvinding van het licht’. 
142 Nichols, ‘The Memory of loss’ 2. 
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1. Inleiding. 

 

Een uiterwaard is een wereld op zich. Tussen het zomerbed van de rivier en de 

dijk, geluidswal avant la lettre, lijkt de ruimtelijke vorm van het landschap een 

expressie van de wijze waarop de tijd verstrijkt. Het is een herinneringslandschap. 

Overal zijn sporen te zien van gebeurtenissen uit het verleden. Zo is de rand van 

takjes en zwerfvuil halverwege het talud van de dijk een indicator van het beeld 

van het landschap twee maanden eerder, toen het water haar hoogste punt 

bereikte. En zo verwijzen de kolken en waaien naar meer dramatische 

hoogwatersituaties langer geleden.  

 Volgens Willem van Toorn is de rivier het symbool van wat tijdelijk en 

eeuwig tegelijk is, onveranderlijk en voortdurend in verandering, en dat is het al 

vanaf het ogenblik dat de mens is gaan nadenken over zijn plaats in ruimte en 

tijd.143 Niet alleen de metaforische kwaliteit van het stromende water in de rivier 

helpt hierbij, ook de zichtbaarheid van de wisselwerking tussen natuur- en 

cultuurlandschap in het winterbed van een rivier draagt hiertoe bij. De 

fenomenologisch filosoof Merleau-Ponty gebruikte in 1958 het beeld van de rivier 

om aan te geven dat de tijd ontstaat in een ervaring van het landschap. Hij geeft 

twee mogelijkheden aan: of de beschouwer staat stil op de oever en ziet het water 

langs zich stromen, waarbij het water dat voorbij is het verleden vormt, en het 

water dat er stroomopwaarts aan komt de toekomst; of de beschouwer zit in een 

bootje op de rivier: nu vaart hij stroomafwaarts zijn toekomst tegemoet. Het 

water vormt nu niet meer de tijdstroom, maar juist het landschap dat aan hem 

voorbijtrekt, op weg naar de rivierdelta, vormt de tijd.144 Deze ervaring van het 

temporele in een uiterwaard is het thema van deze landschapsbiografie over de 

Loowaard, een uiterwaard bij het dorpje Loo, aan oostkant van de Nederrijn net 

aan het eind van het Pannerdensch Kanaal. 

 Volgens Jan Kolen, in zijn dissertatie ‘Biografie van het landschap’ is dit 

verleden in het landschap altijd een geactualiseerd en gereorganiseerd verleden: 

“De gelaagdheid van landschappen wordt pas evident zodra mensen ermee aan de 

slag gaan, zodra ze het verleden in hun ruimte een plaats moeten geven, verwijderen 

of vervormen, of wanneer ze zich juist genoodzaakt zien de waarde ervan te 

ontkennen.(...) Maar mensen ordenen hun landschappen (...) niet alleen op basis van 

noties van het verleden, maar ook op grond van intenties, ambities, idealen en 

                                         
143 Gerrit Noorzij en Willem van Toorn, Bomenbijbel (Amsterdam, z.j.) 1. 
144 M. Merleau-Ponty, Phenomenology of perception (Londen en New York 1962) 478. 
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utopieën. De landschapsgeschiedenis is derhalve niet alleen een geschiedenis van 

doorwerkingen van het verleden, maar tegelijk ook van (de realisering van) 

toekomstbeelden en verwachtingen.”145 

De aanblik van het uiterwaardenlandschap in het heden is het resultaat van twee 

met elkaar samenhangende processen: één aan de ‘landschapskant’, en een ander 

aan de ‘beschouwerskant’.  

 Aan de ‘landschapskant’ kan het worden opgevat als het totaal van 

handelingen van mens en natuur die bewust of onbewust het landschap hebben 

gemaakt zoals het nu is. Vaak letterlijk laag over laag, waarbij de lagen zowel op 

de tijdsperiodes als op de bodemlagen slaan. Maar die lagen worden in de loop van 

de tijd ook steeds weer veranderd, sporen van vroegere tijden worden 

getransformeerd of verdwijnen, nieuwe sporen worden toegevoegd. Het landschap 

dat zo ontstaat en transformeert is zowel een bijproduct van andere processen als 

ook een product van bewuste vormgeving. En dat in interactie met al dan niet 

voorziene natuurlijke processen, zoals in een uiterwaard de dynamiek van de rivier 

en de overstromingen die zij soms veroorzaakt. Dit alles is de kant die Marwyn 

Samuels naar analogie met kunst en literatuur in zijn essay the biography of 

landscape de ‘landscape expressions’ noemt. Aan de andere kant, die van de 

beschouwer, onderscheidt hij de ‘landscape impressions’. Hij beschouwt ze beide 

als verschillende producten van auteurschap van het landschap.146 

 Aan de ‘beschouwerskant’ wordt het landschap waargenomen als een beeld 

dat geïnterpreteerd wordt door middel van kennis en door middel van andere 

beelden die reeds in het hoofd zijn opgeslagen. Die beelden die al in het hoofd zijn 

opgeslagen komen uit de cultuur en sociale structuur waarin de beschouwer zich 

bevind, en waar al vele vormen van landschapswaarderingen in liggen opgeslagen. 

Volgens Simon Schama dragen al onze landschappen in feite de stempel van onze 

hardnekkige, onontkoombare obsessies.147 Dat wat iemand ziet en hoe hij of zij het 

ziet wordt bepaald door wie hij is en wanneer hij of zij kijkt. Dat betekent dat wat 

iemand ziet uiteindelijk ook bepaald wordt door temporele factoren. In welke tijd 

kijkt iemand naar het landschap? De historische tijd, de periode waarin iemand 

naar het landschap kijkt is bepalend voor het culturele kader waarmee hij het 

landschap waarneemt. De persoonlijke tijd, hoe oud iemand is bepaald ook hoe 

                                         
145 Kolen, J., De biografie van het landschap, (diss. Vrije Universiteit Amsterdam 2005) 98. 
146 Marwyn S. Samuels, ‘The biography of landscape. Cause and culpability’ in: D.W. Meinig  
  (ed.) The interpretation of ordinary landscapes. Geographical essays (New York en  
  Oxford 1979) 69-70. 
147 Simon Schama, Landschap en herinnering (Amsterdam en Antwerpen 1995) 29. 
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iemand kijkt en wat hij of zij kan zien en daadwerkelijk ziet. Een bejaarde of een 

peuter zien verschillende landschappen als zij naar het zelfde gebied kijken. Zo 

bezien is het beeld van een landschap dat ontstaat in het hoofd een cultureel 

construct, waarin verschillende betekenissen worden opgeslagen. En omdat elk 

hoofd ook binnen een zelfde historische en persoonlijke tijd weer verschillend is, 

zijn er net zoveel landschappen als de hoeveelheid waarnemers maal de keren dat 

zij het landschap waarnemen: niet alleen verandert het landschap continue (alleen 

al door de seizoenen), ook de perceptie in het hoofd ervan verandert voortdurend. 

Men kan een landschap maar één keer voor het eerst zien, en de tweede keer zal 

altijd anders zijn. In die zin is de uitspraak van Herakleitos bij een uiterwaard zeer 

toepasselijk: “Men kan niet twee maal in dezelfde rivier baden”, zei hij tweeënhalf 

duizend jaar geleden. 

 De vraag die in dit stuk centraal staat is of al die tekens van temporaliteit 

die in het landschap zijn af te lezen alleen kunnen waargenomen door kennis van 

de historische gebeurtenissen die tot de vorming van die tekens hebben geleid. Of 

dat de manier waarop de vorm van het landschap zich ontvouwt in de tijd haar 

eigen esthetiek vormt die op een niet-cognitief niveau de beschouwer aanspreekt. 

Met andere woorden: je hoeft dan niet te weten wèlke gebeurtenissen een bocht in 

een dijk hebben veroorzaakt om te ervaren dat het huidige landschap het resultaat 

is van veel op elkaar inwerkende gebeurtenissen uit het verleden. 

 Om een concreet overzicht te krijgen van de manier waarop (en door wie) 

het huidige landschap in Loowaard haar vorm heeft gekregen kijken we op twee (in 

elkaar overlopende) manieren tegen de geschiedenis van deze uiterwaard aan. De 

eerste manier vertrekt vanuit de sporen die gebeurtenissen in het verleden in het 

landschap van het heden hebben achtergelaten. Zo leidt elk landschapselement 

automatisch naar verschillende tijden door de vraag te stellen wanneer en waarom 

het in het landschap is verschenen, waardoor (en door wie) dat werd veroorzaakt 

en wat er vóór die tijd moet zijn geweest, iets dat wellicht zelf geen sporen heeft 

achtergelaten of waarvan de sporen al dan niet bewust in een bepaalde periode 

zijn uitgewist. Op deze manier springen we kriskras door de tijd, echoën bepaalde 

elementen eerdere functies en verwijst het ontstaan van andere elementen soms 

al vooruit naar de manier waarop er later gebruik van zal worden gemaakt. De 

hoofdstukken drie tot en met zeven zijn zo gestructureerd. Hoofdstuk acht is 

opgezet vanuit de cartografische representatie van het landschap. Door het 

bestuderen van de historische topografie komen er wellicht elementen boven 

water die niet op een andere manier aan de orde kwamen. Ook kunnen 
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ontwikkelingen die in de hoofdstukken ervoor zijn gesignaleerd, nu af te lezen zijn 

op het kaartbeeld. Aan de andere kant vormen deze kaarten zelf ook een weerslag 

van de manier van kijken in een bepaalde tijd naar het landschap. De keuze van 

onderwerpen en de manier van vormgeven van de kaarten zijn daar aanwijzingen 

voor. Hoewel dat laatste een interessant perspectief vormt wordt het hier niet 

behandeld, omdat het een studieonderwerp op zich vormt.  

 Hoewel de verschillende landschapselementen apart worden behandeld, 

lopen ze soms ook door elkaar heen. Dat is onvermijdelijk, want de elementen 

hebben allemaal niet alleen ruimtelijk met elkaar te maken, maar zijn ook door 

personen, gebeurtenissen en de tijd met elkaar verbonden. Het afzonderlijk 

behandelen van de elementen moet dan ook gezien worden als een ingreep om 

structuur in het verhaal aan te brengen. De nadruk zal liggen op die gebeurtenissen 

in de tijd die het landschap hebben veranderd, zowel het landschap ‘buiten’ als 

‘binnen’, in de hoofden van de beschouwers. 

 

 

2. Overzicht 

 

Vanaf boven, vijfenveertig meter hoog hangend in een karretje dat zich langs de 

elektriciteitskabels van de 380 kV hoogspanningsleiding voorbeweegt, moet de 

Loowaard er uitzien als een luchtfoto, het perspectief dat in de werkelijkheid de 

weergave van topografische kaarten het dichtst benadert. Komend vanaf de Over 

Betuwe, is er eerst de rivier. Rechts heet die het Pannerdensch Kanaal, links de 

Nederrijn. Visueel is er geen aanduiding meer die aangeeft waarom de naam van 

de rivier juist hier moet veranderen, of het moet het gemaal Kandia zijn, dat de 

monding van de Oude Rijn (de vroegere aankomstroute van de rivier) afsluit. In de 

zomerkade zit een opening, waardoor de rivier in open contact staat met een grote 

plas, ontstaan door het gestage werk van een zandzuiger, die in die plas ligt. Een 

boot naast de zandzuiger vult zich langzaam met zand, dat van de bodem gezogen 

wordt. Aan de rand van de plas ligt een klein haventje met wat plezierboten. Links 

naast de plas ligt een verhoogd terrein. De steenfabriek die hier eerst stond heeft 

weinig sporen achtergelaten: een kleine schuur met boogoverkapping is blijven 

staan, en er liggen nog de steenpuinresten van twee bazenwoningen die tussen de 

rivier en de steenfabriek in stonden. Aan het eind van het hooggelegen 

steenfabriekterrein ligt een klein heuveltje. Het ziet er symmetrisch en nieuw uit; 

er zijn bandensporen van four wheel drives tussen de begroeiing zichtbaar, die 
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recht naar de top van dit heuveltje leiden, waarvandaan je het hele terrein kunt 

overzien. Aan de andere kant van de zandplas, niet meer zo ver van de dijk 

verwijderd, staat een oude havezate. De zwart geblakerde muren van de aanbouw 

uit 1929 staan er troosteloos bij; de brand uit 2005 lijkt weinig schade te hebben 

aangericht aan het hoofdgebouw, waarvan de toren die er in 1565 tegenaan is 

gebouwd nog fier rechtop staat. Blauw landbouwplastic vormt nu het dak, waar 

eerder dakpannen, en daarvoor weer leien de dakbedekking hebben gevormd. Los 

van de havezate staat nog een oude vloedschuur, met een ‘tijdelijk nooddak’ van 

ijzeren profielplaten. Als het oog de hoger gelegen weg die langs de havezate loopt 

volgt komt hij vanzelf uit bij de dijk, die de uiterwaard per definitie afsluit. Links 

in de uiterwaard ligt in de verte een andere boerderij, de Middelwaard, samen met 

een schippershuis; hoewel de uiterwaardgronden grotendeels doorlopen ligt 

hiertussen toch een  belangrijke grens: De Middelwaard hoort bij gemeente 

Huissen, aan de overkant van de rivier. Loowaard hoort net als heel het plaatsje 

Loo bij de gemeente Duiven. Alleen een stukje water, de strang, geeft een 

aanwijzing wat de oorzaak van deze vreemde loop van de gemeentegrens kan zijn: 

Een oude rivierarm die voor het grootste deel nu verland is.  

 Zo ziet de Loowaard er van boven uit. Maar deze waarneming is 

tijdsafhankelijk. Bij hoogwater vult zich het winterbed van de rivier van dijk tot 

dijk, en is Loowaard geen groengebied met een zandplas meer maar één grote 

watermassa waar alleen de havezate, het nieuwe heuveltje en het voormalig 

steenfabriekterrein als eilandjes zichtbaar zijn. Natuurlijk zou het oog niet bij de 

dijk ophouden; aan de andere kant daarvan ligt het dorp Loo, en wat ‘waaien’ op 

de plek waar vroeger dijkdoorbraken zijn geweest. Ook binnendijks ligt het 

dienstgebouw van de spoortunnel waar de Betuweroute na haar tocht onder de 

rivier, Loowaard en Kandia door, weer bovengronds komt. Het is de enige 

aanwijzing van wat er zich onder de grond van Loowaard bevindt. Alhoewel, er 

staan ook witte metalen borden richting Middelwaard die aangeven waar 

ondergronds twee gasleidingen liggen. Samen met de ringleiding van het 

elektriciteitsnet, waar onze onderhoudsman in zijn fietskarretje aan bungelt, zijn 

dit de infrastructurele verbindingen die door het gebied lopen. Van de veren die 

hier vroeger hebben gevaren is geen spoor meer te vinden. Van de autosnelweg A15 

die hier onderdoor of doorheen moet gaan komen is in het landschap nog niets te 

zien. Maar op kaarten van dit gebied heeft hij al een lange geschiedenis. Vanaf 

1965 bestaat deze weg al in allerlei plannen. De weergave van deze plannen (in de 

vorm van topografische kaarten) zijn de tekens van een gedacht of gewenst 
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toekomstig landschap, de meeste nu alweer achterhaald. Het zijn virtuele 

landschappen, bestaand op papier en in de hoofden van de makers. Het is niet het 

perspectief van de bezoeker van de Loowaard. Ook het perspectief van de 

onderhoudsman van de elektriciteitsmasten, in zijn karretje hoog boven aan de 

hoogspanningskabelkabel is geen gemeengoed. Niemand ziet het landschap in 

werkelijkheid ooit zoals hij; toch gebruiken de meeste cartografische weergaven 

van de Loowaard juist zíjn perspectief. 

 

 

3. Rivier en dijk; de grenzen van de uiterwaard. 

 

We verleggen het perspectief van bovenaanzicht naar zijaanzicht; ooghoogte, de 

meest voorkomende menselijke blik op het landschap. Kijken we zo vanaf de dijk, 

uitzichtpunt bij uitstek, naar de rivier dan ligt die in het landschap met een 

vanzelfsprekendheid of het altijd al zo geweest is. Toch is dat niet het geval, en is 

de ligging ook de uitkomst van een groot aantal menselijke ingrepen in de loop van 

de tijd. 

 De ligging van het zomerbed van de rivier wordt bepaald door de kribben 

die in de rivier zijn aangelegd. Hiermee begon men al mee rond 1600, om het 

water in één baan te leiden en afslag van de oever te voorkomen. Door de hogere 

stroomsnelheid van het water verzandt de bodem minder snel, en blijft de rivier 

beter bevaarbaar. In 1804 stelde inspecteur C. Brunings voor om het zomerbed van 

de rivieren vast te leggen en een glad winterbed aan te leggen. Pas tegen het eind 

van de negentiende eeuw werden zijn plannen voor het grootste deel uitgevoerd.148 

De kribaanleg was maar één stap in een lange poging controle over het 

toestromende water uit te oefenen. Met dit middel lukt het om de rivierloop het 

grootste deel van het jaar te fixeren. Een grotere stap om de rivier te beteugelen 

werd al veel eerder gezet. In 1328 belegden de hertogen van Kleef en van Gelre 

een bijeenkomst samen met zesentwintig grote boeren om afspraken te maken 

over de rivierbeheersing. Ze besloten om winterdijken aan te leggen van Babberich 

tot Giesbeek, waardoor de rivier een vaste loop zou krijgen. Iedereen moest 

meebetalen naar gelang het aantal morgen land dat men bezat. (Een morgen is een 

landmaat, namelijk de hoeveelheid land die men op één ochtend kan ploegen. 

Deze maat verschilt per gebied in Nederland. De Gelderse morgen stond voor 3180 

                                         
148 G.T.M. Derksen, De Gelderse uiterwaarden. Historie, beleid, instrumentarium, beheer.  
  (Doctoraalscriptie Agrarisch Recht, Ruimtelijke Planvorming. Landbouwuniversiteit 
   Wageningen 1992) 11. 



85 

vierkante meter). Rond 1400 was die bedijking voltooid.149 Sindsdien kunnen we 

spreken over de Loowaard als uiterwaard, omdat het vanaf dat moment buitendijks 

lag. Dus eigenlijk kan vanaf dit moment pas de biografie van de Loowaard als 

uiterwaard beginnen. 

 Natuurlijk had men al lang voor het besluit tot dijkaanleg al last van de 

rivier, die haar loop telkens weer verlegde, en breed uitwaaierde bij hoog water. 

Toch was eerder grootschalige aanleg van dijken steeds niet mogelijk gebleken 

vanwege de staatkundige structuur van het gebied dat sinds de tijd van Karel de 

Grote ‘De Liemers’ wordt genoemd. De hertogen van Gelre en Kleef hadden beide 

over door elkaar lopende gedeeltes van dit gebied wat te zeggen. 

 De dijken waren duidelijk visueel zichtbare ingrepen in het landschap, die 

de hogere graad van beheersing van de natuurlijke kracht van het water 

belichaamden. Maar door de bedijking kon de rivier het slib alleen nog afzetten 

tussen de dijken, met als gevolg dat het stroombed van de rivier hoger kwam te 

liggen, en de dijken weer verhoogd moesten worden. Wanneer er bij hoog water 

een dijk doorbrak ontstonden er ter plaatse van de doorbraak ‘waaien’, diepe 

plassen. Het zand dat door het binnenstromende water werd meegevoerd, 

verspreidde zich over het land in een waaiervorm. Deze overslaggronden zouden 

later, wanneer ze gemengd waren met de onderliggende klei, goede 

tuinbouwgrond blijken te zijn, en verklaren dan ook de aanwezigheid van 

tuinderijen in het dorp Loo. Op de plek van de waai werd de nieuwe dijk er met 

een bocht binnen- of buitenom omheen gelegd. De plas zelf was te diep. Zo 

herinnert de bocht in de dijk langs de Loowaard aan een dijkdoorbraak uit het jaar 

1770, waarin de toen ontstane ‘waai van Boerboom’ de ‘Lange Weyde’ in de 

Loowaard in tweeën spleet150.  

Op de tweede december van dat jaar brak de dijk bij Loo onverwacht door en 

ruïneerde zodoende het halve dorp.151 En de bocht iets verderop bij de 

Middelwaard, de uiterwaard nu direct grenzend aan de Loowaard, verwijst naar 

een dijkdoorbraak in februari 1635. In de strenge winter van dat jaar stond het 

water zo hoog dat de Spaanse bezettingsmacht de Schenckenschans 

noodgedwongen moest ontruimen.152 De “waai van Bosman” binnendijks iets 

stroomopwaarts van Loowaard gelegen, herinnert aan de dijkdoorbraak van 1809. 

                                         
149 Theo Evers, Duizend jaar en nog wat. Het verre en nabije verleden van ‘Loo in kort 
  bestek 970 – 2000 (’t Loo 2003) 18-19. 
150 Evers, Duizend jaar en nog wat 62. 
151 J.W. van Petersen, De waterplaag (Zutphen 1974) 98. 
152 van Petersen, De waterplaag 85. 
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In 1934 werd een deel van deze plas tot zwembad omgevormd.153 Maar niet alle 

waaien zijn altijd precies aan een jaartal te koppelen. Zo bestond de 

Jezuïtenwaai, ook iets stroomopwaarts van Loowaard binnendijks gelegen, al in 

1684, maar werd door een dijkdoorbraak in 1799 nog vergroot.154 En niet alle gaten 

in de dijk ontstonden door natuurkrachten. Na de capitulatie van het Duitse leger 

in mei 1945 begonnen de teruggekeerde evacués met het herstellen van de 

Loodijk, waarin niet alleen loopgraven waren gegraven maar ook een enorme 

krater was geslagen door (waarschijnlijk) een V1.155 

 De hoeveelheid dijkdoorbraken is opvallend in de periode vanaf 1770. Vaak 

hadden deze te maken met zware ijsgang in de rivieren, die ijsdammen vormden 

die in de rivier bleven steken, waarachter het water bij dooi zich ging ophopen. 

Het is opvallend hoe vaak ook Jan Willem Koch (pachter van de Loowaard) het in 

zijn ‘Herinneringen’ heeft over ijsdammen in de rivier en ijsschotsen rond de 

havezate, in de periode 1835-1875.156 In de tijd zelf weet men deze overstromingen 

vooral aan de zandbanken in de rivier, en gaf men minder aandacht aan de in onze 

ogen extreme koude. Het water was schoner dan nu, bevroor dus ook eerder, maar 

er was ook sprake van een ‘Kleine IJstijd’ tussen 1550 en 1850. Daardoor was het 

veel kouder, viel er minder neerslag en werd veel van die neerslag in de Alpen 

vastgehouden door sneeuw en ijs. Door de verminderde waterafvoer daardoor 

verzandde de rivier, waardoor het rivierbed steeds hoger kwam te liggen.157 

 Werd door de aanleg van dijken en kribben de bedding van de rivier voor 

het eerst vastgelegd, ook de route die het water aflegt is voor een deel door 

menselijk ingrijpen bepaald. Ten zuiden van Loowaard, bij het voormalige eiland 

Kandia (nu grotendeels verdwenen in een van de twee grote zandplassen) ligt 

gemaal Kandia, dat alleen in de zomer water inlaat naar het stroomgebied van de 

Oude Rijn. Aan de bovenloop van de Oude Rijn is deze riviertak in 1959 definitief 

door een dijk afgedamd, en komt er dus geen water meer doorheen. Toch was dit 

de loop van de rivier tot aan 1707. In dat jaar werd de gracht die langs de 

retranchementsdam (een verdedigingswal aangelegd tegen de Fransen) liep aan 

weerszijden verbonden met de Waal en de Nederrijn, en zodoende ontstond het 

Pannerdensch Kanaal. 

                                         
153 Evers, Duizend jaar en nog wat 62. 
154 Ibidem, 79. 
155 Ibidem, 169. 
156 Jot Akkermans, e.a. (ed.) Herinneringen uit mijn leven. Jan Willem Conrad Koch, 
   een Liemerse autobiografie (Zevenaar en Amsterdam 1991) 19, 21, 22, 29. 
157 Auke van der Woud, Het lege land. De ruimtelijke orde van Nederland 1798-1848  
   (Amsterdam en Antwerpen 1998) 95-99. 
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 De aanleg van de retranchementsdam zèlf werd op haar beurt indirect 

veroorzaakt door de gevolgen van de oorspronkelijke loop van de rivier. Als gevolg 

van de verminderde waterafvoer in de Nederrijn, opgetreden in de 16e en 17e 

eeuw, slibde de Rijn langzaam dicht en verzandde. Daardoor kon het Franse leger 

in het ‘rampjaar’ op zes juni 1672 bij Lobith door de bijna droge rivier heen de 

Betuwe in marcheren. Dat een vijandelijk leger zo gemakkelijk de Rijn kon 

oversteken was weliswaar schokkend, maar leidde nog niet meteen tot actie. Dat 

gebeurde pas toen Lodewijk XIV in 1701 de zuidelijke Nederlanden bezette. Toen 

werd er in de Betuwe een landweer, het retranchement, aangelegd. Deze 

verdedigingsdam liep van de Waal (‘een kwartier beneden Pannerden’) tot aan de 

Nederrijn tegenover het eiland Kandia, net ten zuiden van de Loowaard. Deze 

zware dijk kwam al in hetzelfde jaar 1701 gereed. Het had een borstwering en een 

gracht van drieënhalve meter diep waarvan de uiteinden verlengd werden tot bijna 

aan de rivieruiteinden toe. In 1706 werd besloten deze gracht te vergraven tot een 

Waal-Rijn kanaal, dat een jaar later gereed was.158 Door het grote verval sleep dit 

kanaal snel uit, en nu is er geen verschil meer in breedte te zien tussen het 

Pannerdensch Kanaal en het vervolg ervan, de Nederrijn, die traag langs Loowaard 

stroomt. In 1938 vond Jacques P. Thijsse toch nog wel een groot verschil tussen het 

Waallandschap en dat van het Pannerdensch Kanaal:  

‘Wanneer we dan bij Pannerden tegen den afgesplitsten Rijn aan komen, dan valt wel 

duidelijk in het oog, dat deze waterloop hier eigenlijk een kanaal is. Die Waal had 

natuurlijke, deze Rijn heeft menschelijke afmetingen. Eerst benedenwaarts bij 

Kandia komt er weer ruimte in het landschap.”159 

 

Want bij de ‘hoeve Kandia’ zoals Thijsse eerder opmerkt, stroomt het water van 

het Pannerdensch Kanaal weer in haar oude Nederrijn-loop, langs de Loowaard. In 

de Tweede Wereldoorlog wordt de hoeve die Thijsse in 1938 nog zag verwoest, en 

na de oorlog niet meer opgebouwd. Vanaf 1705 was dit eiland bewoond geweest. 

Haar naam kreeg het nog eerder, rond 1675, na aanleiding van een wapenfeit op 

Kreta. Vanaf de jaren zeventig van de twintigste eeuw verdween het grootste deel 

van het eiland door zandwinning in een diepe plas.160 In 1999 werd er echter weer 

veel zand in die plas teruggestort: er moet een tunnel geboord worden voor de 

Betuweroute spoorlijn, en de plas was daarvoor te diep. 

                                         
158 van Petersen, De waterplaag 37. 
159 Jac. P. Thijsse, Onze groote rivieren (Zaandam 1938) 11. 
160 Evers, Duizend jaar en nog wat 20. 
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 Vóór de bedijking van 1328 - 1400 verlegde de rivier soms haar bedding. De 

uiterwaarden tussen Kandia en de IJsselkop, waar de Loowaard er één van is, 

vertonen richelpatronen en zandkoppen met grote onderlinge hoogteverschillen. 

Het zijn de visuele sporen van de morfologische processen van een 

zandbankenrivier. De schrijvers van het rapport ‘Loowaard en Kandia, 

Natuurontwikkeling door ontgronding’ gaan er van uit dat het ‘oerlandschap’ hier 

er een was van ooibossen, die als onvoorspelbaar sturingsmechanisme van de 

stroombanen werkte: als er een boom omviel kon het een stroomgeul afsluiten en 

er zo voor zorgen dat de rivierloop weer iets werd verlegd. In ontboste 

uiterwaarden verloopt dit proces al minder heftig.161 Door deze processen is het 

gebied dat later ‘Loowaard’ zal gaan heten in de Liemers terechtgekomen, aan de 

oostzijde van de rivier. In 1145 liep de rivier vlak langs het Betuwse dorp Angeren, 

dat toen een Rijntol had. Ook toen moet de Loowaard dus in de Liemers hebben 

gelegen. Er wordt verondersteld dat de Rijn later veel oostelijker, in het Looveld 

heeft gelegen (aan de andere kant van het dorp dan waar hij nu stroomt). De 

Loolee of de Lee zou hier een overblijfsel van zijn. De oude naam Rijnegge 

(Rijnoever) wijst hierop. Tot kort voordat de dijkaanleg in 1328 begon zou hier nog 

Rijnwater doorheen hebben gestroomd.162 Toen hoorde Loowaard dus bij de 

Betuwe. Ook in de Romeinse tijd lag Loowaard aan de Betuwse kant van de rivier: 

het castellum dat vermoedelijk stond op de plek waar nu de verbinding tussen de 

zandplas en de rivier is, was onderdeel van de limes, de versterkte noordgrens van 

het Romeinse rijk. 

 

 

 

                                         
161 Gerard Litjens, Wouter Helmer en Willem Overmars, Loowaard en Kandia. 
   Natuurontwikkeling door ontgrondende bedrijven Moorlag b.v. en Zilverschoon b.v.  
   (Rapport Stroming, bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling, Laag Keppel 1992) 6. 
162 Evers, Duizend jaar en nog wat 17. 
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Afbeelding 1, Oud Nederland zo als het zelve door de Batavieren, Marezaaten, Sturien, 

Frisiabonen, Kauchen, Chamaven, Bructeren, Menapien, Uzipeeten en andere volkeren 

oudtyds bewoond wierd, naar de plaatsing der beste schryveren (Amsterdam ca.1785) 

Arend Fokke Simonsz, ca.1785. 

 

 In de jaren zeventig van de twintigste eeuw veranderde er iets in het beeld 

van de kaart van de Romeinse limes in ‘Neder-Germanië’, in ieder geval ter hoogte 

van de Loowaard. Tekende Arend Fokke Simonsz in 1795 de kaart van Nederland in 

de Romeinse tijd nog zoals op afbeelding 1,163 nieuwe activiteiten in de Loowaard 

noopten tot een nieuwe kaart van van het Romeinse verleden. Begin jaren zeventig 

werd namelijk begonnen met zand- en grindwinning in de zuidelijke Loowaard en 

op het voormalige eiland Kandia. De weilanden van van Sadelhoff verdwenen van 

de aardbodem in een langzaam uitdijende waterplas met open verbinding met de 

Nederrijn die ervoor in de plaats kwam. Terwijl zo een gedeelte van de sporen van 

de agrarische geschiedenis verdween, kwamen er letterlijk sporen van een andere 

geschiedenis boven water. Uit de diepte kwamen veel Romeinse resten naar boven. 

Amateur archeologen vonden (Gallo-)Romeins draaischijfaardewerk, paardentuig, 

militaire graffiti en bronzen vaatwerk. Inheemse handgemaakte potten werden 

vrijwel niet gevonden. Ook werden er bouwmaterialen zoals tufsteen en tegels en 

dakpannen gevonden. Drie scherffragmenten dragen militaire kenmerken, waarvan 

er slechts één helemaal leesbaar is. Die draagt het stempel van de legio XXII 

Primigenia. Hierdoor ontstond het vermoeden dat hier een Romeins castellum 

heeft gelegen.164 Het fort moet van relatief vroege datum zijn, gezien de datering 

                                         
163 Arend Fokke Simonsz., Oud Nederland zo als het zelve door de Batavieren, Marezaaten,  
   Sturien, Frisiabonen, Kauchen, Chamaven, Bructeren, Menapien, Uzipeeten en andere 
   volkeren oudtyds bewoond wierd, naar de plaatsing der beste schryveren  
   (Amsterdam ca. 1785). 
164 Willem J.H. Willems, Romans and Batavians. A regional study in the Dutch eastern 
   river area (z.p.1986) 256-257. 
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van de vondsten. eind-tiberisch, vroeg –claudisch maar misschien wel ouder. De 

gevonden stempels van het 22ste en het 30ste legioen doen vermoeden dat het fort 

werd verbouwd door een detachement dat oorspronkelijk uit Xanten kwam.165 Door 

deze vondst, en de interpretatie ervan, verschijnt Loowaard als mentale projectie 

op de kaart van de limes uit de Romeinse tijd, de Tabula Peutingeriana. (afb. 2)  

 

Afbeelding 2, Tabula Peutingeriana 

 

Loowaard staat daar niet op, maar wordt nu verondersteld tussen Noviomagi 

(Nijmegen) en Castra Herculus (Meinerswijk) op de weg naar Carvone (Kesteren) 

linksboven op de kaart. Het is niet onlogisch om hier een fort in de limes te 

vermoeden. Het  lag halverwege de forten in de Bijland en Meinerswijk, op een 

strategische positie op een hoger gelegen stroomrug, bovenstrooms van (en 

dichterbij dan nu) de splitsing van Rijn en IJssel. Een andere factor die de keuze 

voor de Loowaard als militair fort kan hebben beïnvloed is de weg die er 

waarschijnlijk lag over de stroomruggen rond Doornenburg naar het zuiden en 

westen, een betrouwbare en snelle verbinding met Elst en Nijmegen.166 (afb. 3). 

 

                                         
165 Saskia G. van Dockum, ‘Het rivierengebied’ in: Tilmann Bechert en Willem J.H. Willems 
   De Romeinse rijksgrens tussen Moezel en Noordzeekust (Utrecht 1997) 77. 
166 Willems, Romans and Batavians 256-257. 
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Afbeelding 3, Limes zoals afgebeeld in ‘Romans and Batavians. A regional study in the 

Dutch eastern river area’ (uitsnede). 

 

 De limes hebben gefunctioneerd tot ongeveer 270 na Christus, toen de 

Germanen binnenvielen. In de vierde eeuw heeft keizer Constantijn een gedeelte 

laten herstellen. In de laat Romeinse tijd werd het fort Loowaard niet gebruikt. Er 

zijn aanwijzingen dat vanaf de vijfde eeuw de plek wel weer bezet werd. Wellicht 

bleef het terrein (door Frankische immigranten) tot in de zevende eeuw in gebruik. 

Een door amateur archeologen gevonden metalen speerpunt stamt waarschijnlijk 

uit de vroege Middeleeuwen.167 Daarna zal de rivier haar baan waarschijnlijk weer 

hebben verlegd en daardoor het Romeinse fort hebben geërodeerd.168  

 Maar de Middeleeuwse speerpunt is niet de enige niet-Romeinse vondst. Er 

werden ook vondsten gedaan die juist veel verder terug wijzen in de tijd: 

werktuigen uit de midden-Paleolithische tijd (in Kreftenheye afzettingen). Het zijn 

speerpunten en een vuurstenen lemmet afkomstig van jagersculturen in het 

Saalien.169 In het Saalien (de voorlaatste IJstijd 380.000 tot 150.000 jaar geleden) 

was Noord Nederland overdekt met ijs. Deze ijstong dwong de rivier de Rijn haar 

koers naar het Westen te verleggen. De Rijn ontspringt in de Alpen, een gebergte 

dat geologisch gezien niet erg oud is, en daarmee de Rijn zelf dus ook niet. Tot in 

het Plioceen (vier miljoen jaar geleden) stroomde de Rijn naar het Oosten, en 

kwam via de Donau uit in de Zwarte Zee. Vanaf de eerste ijstijden stroomde de 

Rijn waarschijnlijk via het IJsseldal naar het Noorden, totdat die route dus in de 

voorlaatste IJstijd werd afgesloten.170 De gevonden speerpunten uit die periode 

wijzen op een functie die de Loowaard in die tijd had, ver voor dit stuk aarde 

‘Loowaard’ werd genoemd: jachtgebied. 

                                         
167 Ibidem, 310. 
168 van Dockum, ‘Het rivierengebied’ 77. 
169 Litjens, Helmer en Overmars, Loowaard en Kandia 8. 
170 Derksen, De Gelderse uiterwaarden 4. 
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4. De havezate Loowaard en haar bewoners. 

 

Op 15 juli 2005 brandde het boerderijgedeelte van de havezate af en biedt nu de 

aanblik van een ruïne. Het oude hoofdgebouw van de versterkte kasteelboerderij 

(waarvan de eerst bekende vermelding dateert uit 1467)171 bleef nog redelijk 

gespaard, van de aanbouw van het woongedeelte en de stal uit 1929 bleven alleen 

wat zwartgeblakerde muurresten overeind staan. Het is niet de eerste keer in de 

lange geschiedenis van het gebouw dat het zich in een ruïneuze staat bevindt. In 

zijn autobiografie ‘Herinneringen uit mijn leven’ beschrijft Jan Willem Koch hoe 

zijn vader in 1847 de mogelijkheid kreeg de Loowaard te huren van Baron von 

Bodelschwing, Vrijheer van Graafschap Mark, die destijds eigenaar was van de 

Loowaard. De baron kwam een half jaar voor de pacht afliep met zijn koets vanuit 

zijn woonplaats Plettenburg naar Loowaard, en trof het pand aan in zeer slechte 

toestand: 

‘... er waren geen ruiten meer in de vensters, de muur aan het achterhuis aan de 

tuinzijde was eruit geslagen, de afhang van het dak lag op den grond, de vloeren uit 

de stallen en de pannen lagen alle met de omgevallen muren woest dooreen. Er 

waren geen deuren meer achter voor, en geen paardestal, waar de paarden gestald 

konden worden.’172 

De Loowaard werd toen gepacht door een neef van Jan Willem Koch, J.S. 

Sadelhoff. Die was behalve landbouwer ook steenbakker wat hij al snel als zijn 

hoofdvak zag; daardoor verzuimde hij de gebouwen op Loowaard te onderhouden. 

De boze baron, die met zijn paarden uit moest wijken naar een herberg, weigerde 

vanwege de verwaarlozing de boerderij wederom aan van Sadelhoff te verpachten, 

ondanks het feit dat Antonius van Sadelhoff, de vader van de steenbakker, al sinds 

1788 pachter van de Loowaard was.173 Von Bodelschwing verdubbelde de pacht voor 

de boerderij van ƒ 3.300 naar  

ƒ 6.300, en de familie Koch, de nieuwe pachters, moesten het gebouw met veel 

moeite weer helemaal opknappen.  

                                         
171 E.H. ter Kuile, De monumenten van geschiedenis en kunst. Het kwartier van Zutfen  
   deel 3 (Den Haag 1958) 77. 
172 Akkermans, Herinneringen uit mijn leven 13. 
173 W.J.Th. Peters, De Loowaard. Zeven pachters en de nieuwe eigenaars (Nijmegen 2005) 
9. 
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Afbeelding 4, foto familie Koch 1888. 

  

Vanaf 1854 ging het de kasteelboerderij weer voor de wind. Vanwege de 

Krimoorlog brachten het tarwe, de rogge en de schapen veel geld op. De winter 

van 1855 was de strengste die Jan Willem Koch zich kon herinneren, toen hij in 

1902 te Bennekom zijn memoires schreef. Het ijs zat vast van dijk tot dijk. Toen 

het in februari eindelijk begon te dooien steeg het water snel. De ijsschol steeg 

met het water mee. Op een zaterdagmiddag kwam er beweging in het ijs ‘en werdt 

een wilg ter dikte van 2 voet ter neer gelegd, alsof het een hooismeeltje was’. Die 

zondag dreven de ijsschollen rond het huis, ter grote van 10 tot 20 hectare. ’s 

Middags kwamen er een paar grote schollen op het huis af en doorsneden de 

achtermuur van de schuur, een paar dikke kersen- en pruimenbomen, een met riet 

gedekt prieel en het hele karnhuis. Een berg ijs van 10 tot 12 voet hoog lag voor de 

ramen van de woonkamer. De familie was inmiddels naar boven gevlucht, en stond 

daar op planken die over de stoelen gelegd waren boven het water. Toen het water 

later weer weg was besloot Koch de vernielde schuur en het karnhuis weer 

overnieuw te bouwen, maar deze keer wel hoger dan de vorige keer, op 

dijkhoogte.174 Tegelijkertijd werd er een wal opgeworpen rond het oude kasteel, 

                                         
174 Akkermans, Herinneringen uit mijn leven 20-22. 
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dat tot die tijd met zijn muren onbeschermd onder in de tuin stond. Waarschijnlijk 

zijn toen tegelijkertijd de kelders van het oude kasteel volgestort met aarde, zodat 

een aaneengesloten terp ontstond, waar de havezate niet op staat maar in ligt. De 

bomen die nu nog rond het huis staan moeten gezien hun dikte geplant zijn kort 

nadat het terrein was opgehoogd.  

 De ingang van de toren was in de oostmuur, maar door de ophoging van het 

terrein was die onder de grond verdwenen, en dus onbruikbaar geworden. Hij werd 

dan ook dichtgemetseld, alleen de zandstenen latei boven die vroegere ingang is 

nu nog te zien, net boven de grond. Omdat zich in het torentje een stenen 

wenteltrap bevindt, moest de nieuwe ingang aan de noordkant van het torentje 

gemaakt worden. Boven de oude ingang staat in gotische letter een Latijnse 

inscriptie. “HERMEN VA DE LO M FIERI FECIT”, wat vertaald betekent ‘Herman va 

de Lo heeft mij laten bouwen’. Op het zwaar beschadigde zandstenen reliëf 

erboven staan de wapens van de families van den Loe en van Isendoorn, zijn 

vrouw. Het jaartal “AO MDLXV” (in het jaar 1565) was in 1988 niet meer te lezen, 

maar in 1939 nog wel.175
 De geveltoppen van de havezate tonen nu nog 

overblijfselen van ronde en overkrekse pinakels, siertorentjes uit de gotische 

bouwkunst. Van de oorspronkelijke vensters met kruiskozijnen van 

Baumbergersteen zijn hier en daar nog stukken te onderscheiden.176 

 Niet alleen de aanblik van de havezate in het landschap veranderde in de 

tijd van Koch, ook het landschap zelf. En wel door een ontdekking die Koch deed in 

1857: omdat het dat jaar extreem droog was (je kon te voet door de Rijn lopen) 

vielen de slenken droog. Dat was gevaarlijk voor de koeien en paarden, want die 

waagden zich te diep in de restanten van oude rivierlopen (‘omdat het vee het lies, 

wat er in groeide opat’) en zonken dan weg in de modder: 

‘Wij besloten toen alle laagten te laten opgraven en op dammen te laten werpen en 

met wardhout te bepoten. Ik verwerkte er ruim ƒ 1.000, maar ongelofelijk is het 

succes, wat ik daarmede had. Het gaf jaren achter een meer dan 100%, en toch 

hadden mijne voorgangers daar nooit iets van geprofiteerd.’177 

Volgens Peters (die meermalen over de Loowaard schreef) kan met de gedeeltes 

die bepoot zijn geweest onder meer ‘de Hank’ zijn bedoeld, waar tot lang na 

Koch’s tijd bomen hebben gegroeid.178 De Hank is het water dat parallel aan de 

                                         
175 W.J.Th. Peters en A.J.H. Rutten, De havezate Loowaard te Loo (Duiven 1988) 7. 
176 ter Kuile, De monumenten van geschiedenis en kunst 77. 
177 Akkermans, Herinneringen uit mijn leven 27. 
178 Peters, De Loowaard 28. 
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rivier loopt, en grenst aan de in 1770 door een dijkdoorbraak ontstane viswaai, die 

ook wel ‘waai van Boerboom’ wordt genoemd. 

 In 1873 was de pachthuur opgelopen tot ƒ 11.060. Door de lage 

landbouwprijzen in de jaren 1875-1876 viel die pacht door Koch niet meer op te 

brengen. In 1885 wist hij de huur te verminderen tot ƒ 10.100, maar twee jaar later 

bleek dat ook te veel te zijn en moest hij, in vrijwel overspannen toestand, de 

Loowaard ‘in de steek laten’, zoals hij het zelf uitdrukte.179 De pacht van de 

Loowaard werd daarna publiekelijk geveild. Koch werd daar later nog rentmeester 

van. Hij ervoer de hoge beloning die hij als rentmeester daarvoor kreeg als een 

compensatie van baron von Bodelschwing voor de onheuse bejegening jegens hem 

voor het niet verlagen van de pachtprijs in deze moeilijke jaren.180 De pacht van de 

Loowaard ging nu naar Theodorus van Sadelhoff, de zoon van J.S van Sadelhoff die 

tot 1847 de boerderij had gepacht en had verwaarloosd.  

 In 1918 werd de Loowaard voor het eerst in haar bestaan verkocht. Tot dan 

toe was het steeds door vererving in andere handen gekomen. De toenmalige 

Duitse eigenaar Freiherr Zu Innhausen und Kniphausen zat door de voor hem 

slechte afloop van de Eerste Wereldoorlog krap bij kas en om geld verlegen om zijn 

bruidschat te kunnen betalen. De zoon van Theodorus van Sadelhoff, Hendrik, die 

toen pachter van de Loowaard was, kocht de havezate en de bijbehorende 

gronden. Hendriks zonen zouden na zijn overlijden in 1972 het boerenbedrijf 

voortzetten.181 Eén van die zonen was Wim die, nooit getrouwd, de laatste van 

Sadelhoff zou zijn die in de boerderij zou wonen. Samen met zijn broers had hij 

het omringende land al verkocht aan het Belgische Koramic steenfabrieksconcern, 

die er klei zouden gaan winnen en het land als natuurgebied zouden laten 

inrichten, begraasd door Schotse Galloway runderen. Zelf had Wim nog wel een 

tiental schapen en zorgde hij voor een paar koeien. Even liepen er twee heel 

verschillende soorten runderen tegelijk in de Loowaard, gescheiden door een stuk 

prikkeldraad. Maar aan de agrarische betekenis van de Loowaard was na meer dan 

een half millennium een einde gekomen. 

 De oorsprong van de havezate de Loowaard was waarschijnlijk niet 

uitsluitend agrarisch. In 1467 bouwde drost Johan van der Loe een kasteeltje op 

deze plaats, vermoedelijk om controle te hebben over de weg van het Kleefs 

gebied naar het Gelderse Angeren, dat hier met een veer over de rivier ging. Of om 

                                         
179 Akkermans, Herinneringen uit mijn leven 35. 
180 Jot Akkermans, e.a. (ed.) ‘Aan al mijne kinderen, en kleinkinderen in Amerika’ in: 
    Herinneringen uit mijn leven. Jan Willem Conrad Koch, een Liemerse autobiografie 
   (Zevenaar en Amsterdam 1991) 45. 
181 Evers, Duizend jaar en nog wat 108. 
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controle te hebben over het scheepvaartverkeer op de Rijn, op de plaats waar deze 

de Liemers instroomt. De zuidgevel heeft namelijk een sterk vestingachtig 

karakter, in tegenstelling tot de westgevel die meer het aanzien van een woonhuis 

heeft.182 In die zuidgevel zijn ook de gaten van kogelinslagen uit de Tweede 

Wereldoorlog nog te zien, de laatste keer dat de havezate een vestingachtige 

functie vervulde. Was het Loowaard-gebied negentienhonderd jaar eerder 

onderdeel van een Romeinse militaire verdedigingslinie in de Betuwe tegen 

aanvallen vanaf de oostkant van de rivier, nu werd haar strategische positie aan de 

Liemerse zijde van de rivier door het Duitse leger gebruikt als verdediging tegen de 

oprukkende geallieerden aan de westkant van de rivier. In de rivierkant van de 

Loodijk werden daartoe door dwangarbeiders loopgraven gegraven van één meter 

diep en tachtig centimeter breed. Zeven meter loopgraaf per persoon moest er 

elke dag met de schop worden gegraven.183  

 Johan van der Loe woonde zelf niet op het kasteeltje Loowaard maar had 

het verpacht aan een boerenfamilie. De naam ‘Loowaard’ komt waarschijnlijk níet 

van de naam van der Loe. De naam voor het dorp ‘t Loo wordt namelijk al in 970 

genoemd als Graaf Wichman van Hameland een aantal bezittingen schenkt aan de 

door hem gestichte abdij van Elten.184 Tot 1355 viel het dorp onder de Hertog van 

Gelre. Op 22 februari van dat jaar verpandt de Hertog van Gelre het Gelders 

gebied van het Ambt Liemers, waartoe ook ’t Loo behoort, aan graaf Johan van 

Kleef, die daarmee tevens de heerlijkheidsrechten over ’t Loo verwerft. Toen in 

1406 de pandsom niet kon worden ingelost kwam dit Liemers gebied definitief in 

Kleefs bezit.  

 In 1563 komt Herman van de Loe, de kleinzoon van Johan, voor op de lijst 

van riddermatigen, als ridder van de Loowaard.185 Hij besluit de boerenhof te laten 

verbouwen tot het adellijk huis zoals het nu nog min of meer bestaat. Rond deze 

tijd wordt dan ook het torentje aan de havezate gebouwd, met de gedenkstenen 

aan Herman en zijn vrouw Digna van Isendoorn (een nicht van de maarschalk van 

Gelre Maarten van Rossum).186 Lange tijd zal deze toren het hoogste punt in de 

omgeving zijn, als symbool van de machtige plaats die hij in het gebied inneemt.  

 De Middeleeuwse riddergeschiedenis van de havezate zou op zondag acht 

mei 1949 weer ingezet worden om de jeugdige leden van de Verkenners van Loo 

vaderlandsliefde en trouw aan de Kerk in te prenten. Dit ter gelegenheid van een 

                                         
182 Peters en Rutten, De havezate Loowaard 10. 
183 Evers, Duizend jaar en nog wat 159-160, 163. 
184 Evers, Duizend jaar en nog wat, 11. 
185 Ibidem, 105. 
186 ter Kuile, De monumenten van geschiedenis en kunst 77. 
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bezoek van de familie van der Loo aan de havezate van hun voorouder, ridder 

Johan van Loo: 

“De oubaas heette allen namens de gehele Stam, die zich inmiddels in carré om de 

vlag had geschaard, van harte welkom en wees er op, dat de Stam zeer trots was, dat 

ze de naam mocht voeren van Ridder Johan van Loo. Hij memoreerde de grote 

verdiensten van deze ridder, die van 1430 tot 1470 ambtenaar was van Zevenaar en 

drost van de Liemers, en hoopte dat de Stam de voetsporen zou volgen van deze grote 

ridderfiguur, omdat de tegenwoordige tijd zo'n behoefte heeft aan ridderlijke 

mensen, trouw aan Kerk en Staat, vrome en sociale mensen, waarin Ridder Johan van 

de Loo is voorgegaan.”187 

De Liemers Lantaarn maakt meteen van de gelegenheid gebruik om de bevolking 

van Loo te wijzen op het belang van de havezate: 

“Zondag jl. kwam een stoet van acht auto's de dijk afglijden naar het gebouw met het 

torentje tussen de kastanjes die thans weer in hun eerste lentegroen pralen. (...) 

Onder het gezelschap bevond zich o.m. de official van het Aartsbisdom, Monseigneur 

F. van de Loo. Moge het Loo zelf het geslacht waaraan het zijn naam wellicht dankt 

en waaraan het in ieder geval historisch verbonden is in ere houden evenzeer als het 

schone monument dat uit vorige eeuwen van hen blijft getuigen.” 188 

 De tweede keer in de geschiedenis dat de havezate Loowaard verkocht 

wordt is in 2002. In Op 3 maart 2002 is Wim van Sadelhoff, de laatste van Sadelhoff 

die er woonde, overleden. Zijn broer treft hem aan in de stoel met de 

afstandbediening van de TV nog in zijn hand. Hij verkoopt het pand aan de familie 

van Aalst. Dit gezin met twee jonge kinderen heeft plannen voor restauratie van 

het pand, met onder andere een biljartkamer erin. In de tijd dat zij plannen 

ontwikkelen en wachten op vergunningen en financiering, wonen er een aantal 

mensen tijdelijk in de havezate om te voorkomen dat het gekraakt wordt. Eén van 

die bewoners, Caspar Blaauw, destijds student, raakt geïnteresseerd in de 

ouderdom van de oude vloedschuur, die eerder in 1984 door de Stichting Historisch 

Boerderij Onderzoek is opgemeten en in kaart gebracht. Caspar toont aan dat de 

vloedschuur in of kort voor 1879 gebouwd moet zijn.189 Nadat Caspar verhuisd is uit 

de Loowaard volgt er een periode dat er niemand in de havezate woont. In die 

periode wordt op 15 juli 2005 het pand in brand gestoken. Op 27 september 2005 

houdt de politie een achttienjarige jongen uit Duiven aan die verdacht wordt van 

de brandstichting. Ook worden drie plaatsgenoten van zestien en zeventien jaar 

                                         
187 Liemers Lantaarn 14 Mei 1949. 
188 Ibidem. 
189 Peters, De Loowaard 32-33, 35. 
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aangehouden wegens medeplichtigheid.190 Hoe het verder zal gaan met havezate 

de Loowaard is in 2007 nog niet bekend.  

 Net zoals de toekomst, zijn ook grote delen van het verleden van de 

Loowaard onbekend. Tussen de dood van Herman van der Loe in 1569 tot het 

midden van de 18e eeuw zijn er geen gegevens over de bewoningsgeschiedenis van 

de Loowaard. Waarschijnlijk werd het niet door de Duitse landheren (die eigenaar 

van de Loowaard waren) bewoond, maar door hen verpacht. Vóór Antonius van 

Sadelhoff het in 1788 pachtte zijn er nog twee pachters bij naam bekend: Henricus 

Peelen, die in Loo is geboren en tot 1753 pachter van de Loowaard is geweest, en 

Johann Uhlenbruch, die na Peelen pachter werd en tevens notaris te Zevenaar was.  

 Waarschijnlijk heeft Uhlenbruch de landerijen in onderpacht aan anderen 

gegeven. De Pruisische belastinggegevens vermelden dat Uhlenbruch en zijn vrouw 

van 1772 tot aan de dood van zijn vrouw in 1776 als enigen in de Loowaard 

woonden, met als personeel een knecht en twee meiden. De veestapel is klein: 

drie tot vier melkgevende koeien en twee paarden. Hieruit valt op te maken dat 

Uhlenbruch de Loowaard uitsluitend als woonhuis gebruikte. Het echtpaar kreeg 

tien kinderen. Een kleinkind van hen werd op 21 december 1770 op de Loowaard 

geboren en acht dagen later ‘auf dem freiadlichem Haus Loowart tweegen dem 

durchbruch des deijches und wassersnoot getauft’, aldus het doopboek van Loo.191 

In de nacht van 1 op 2 december was de dijk namelijk doorgebroken bij de 

Oliemolen onder Oud-Zevenaar. Veel huizen waren verdwenen of ingestort. Het 

gekerm van de mensen op de daken was onbeschrijfelijk. De bewoner van de 

Loowaard slaagde er die dag in een gezin met drie kinderen te redden, dat al meer 

dan dertig uur zonder eten of drinken in de kou ronddobberde op het rieten dak 

van wat eens hun huis was.192 Of met de reddende bewoner van de Loowaard 

Johann Uhlenbruch of zijn schoonzoon Lambertus Fontein wordt bedoeld is niet 

duidelijk (Lambertus woonde in die tijd samen met zijn vrouw Joanna ook op de 

Loowaard).193 De dag erna zou de dijk van Loo onverwacht bezwijken, het halve 

dorp verruïneren, en als herinnering de waai van Boerboom achterlaten. 

 Van Henricus Peelen, de voorganger van Uhlenbruch is niet zoveel bekend. 

In zijn tijd moet de Loowaard er uitgezien hebben zoals op de tekening van Jan de 

Beyer uit 1742, in het boek ‘Verheerlykt Kleefsland’194 (afb. 5). Het huis stond nog 

                                         
190 ‘Verdachte brandstichting aangehouden; meer zaken opgehelderd’, (Persbericht politie  
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191 Peters, De Loowaard 6. 
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niet in een terp, en de rivier lijkt gezien de zeilboot dicht langs het huis te lopen 

(maar dat kan natuurlijk ook een artistieke keuze van De Beyer zijn geweest). 

Peelen was molenaar te Loo, en zijn kleindochter zou met Johannes Stephanus van 

Sadelhoff, de steenbakker trouwen, en op de Loowaard gaan wonen, tot een 

woedende von Bodelschwing hen daar de pacht opzegde, wegens de verwaarlozing 

van de havezate.195 

 

 

Afbeelding 5, Jan de Beyer,‘Verheerlykt Kleefsland’ 1742. 

  

De namen van de Duitse eigenaars van de Loowaard zijn in de loop der tijd 

het best bewaard gebleven. Een gedeelte van de namen van de pachters is ook nog 

bekend, zoals hierboven besproken. Maar de namen van de mensen die voor die 

pachters werkten, en door hun werk het landschap en de boerderij letterlijk vorm 

gaven, zijn moeilijker te achterhalen. De ‘meiden’ die werkten op de Loowaard 

worden meestal alleen met hun functie ‘meid’ aangeduid, en krijgen geen naam. 

Als er in 1829 een intekenlijst rondgaat voor de financiering van het orgel in de 

kapel van Loo staat iedereen er met de naam op, alleen de meid van H.Hoppereijs, 

woonachtig op de Looward, heeft geen naam. Zij heeft ingetekend voor ƒ 0,75 

cent.196 De geschiedenis van het personeel wordt alleen in bijzinnen opgetekend, 

of mondeling overgeleverd. Tijdens de pokkenepidemie van begin januari tot 25 

maart 1871, waaraan drieëndertig inwoners van Loo stierven, was men ook op de 
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Loowaard erg bang voor besmetting. De mensen uit ‘t Loo konden toen hun 

melkkannen en tuiten aan de voet van de terp van de Loowaard zetten. Daarna 

moesten ze een eind terug gaan. De meiden en knechten van Koch vulden dan de 

kannen, en gingen terug naar de schuren en het huis. Pas daarna mochten de 

mensen uit Loo hun melk ophalen.197 Dit verhaal beschrijft Th. Jonker, die het had 

gehoord van mevrouw Marie Booltink-Kampschreur, die het op háár beurt weer had 

gehoord van haar grootmoeder M.J. Berendsen-van  Bolderen, die in haar jeugd bij 

Koch op de Loowaard melkmeid was. Ook Jan Willem Koch zelf maakt duidelijk 

onderscheid tussen dames en meiden. In zijn ‘Herinneringen’ verwaardigt hij zich 

niet de naam te noemen van de meid waarmee J.S. van Sadelhoff trouwt na het 

overlijden van zijn vrouw Hendryna Peelen (in 1831 op haar kraambed). ‘Na haar 

overlijden huwde hij met zijne meid, waar hij ook nog 6 kinderen bij kreeg’.198 (De 

naam van die meid was Elisabeth Daams, ze trouwden op 23 april 1836, en ze 

kregen niet zes maar acht kinderen).199 Het standsverschil was duidelijk groot en 

slechts bij uitzondering overkomelijk. De schrijver van de ‘Herinneringen’ Jan-

Willem Koch kwam dan ook uit een goede familie. Zijn opa was burgemeester-

secretaris van Duiven en deed al de administratie van de Loowaard. Zijn oma was 

een dochter van Uhlenbruch, de eerdere pachter van de Loowaard, vóór de van 

Sadelhoff’s.200 

 Maar aan de anderen kant verzuimde Koch toch niet de inspanningen van 

zijn (tijdelijke) personeel in zijn herinneringen te vermelden. Zo schrijft hij dat 

het water in 1856 in juni zo hoog stond dat hij ‘met dammen voor nood’ begon, en 

vroeg aan de bevolking uit het Loo en de Husselarij om daarbij te helpen. Tachtig 

mensen kwamen daarbij opdagen. ‘Want de dam is bijna een half uur lang en kan 

men met weinig menschen niet veel aan doen.’201 De dam die moest worden 

opgehoogd was een in 1850 aangelegde nieuwe zomerkade, die door inklinken en 

het aflopen van het vee verlaagd was. Maar door kwelwater was er aan de 

binnenkant van de dam bijna geen grond te krijgen, en de klei was nat en 

glibberig. Daar waar de dam werd opgehoogd stonden drie mensen boven elkaar op 

de dam, en gaven elkaar met de schop de aarde door. De grond die de eerste 

uitgroef, legde hij op de schop van de tweede, en die weer op de schop van de 

derde persoon die het op de kruin van de dam gooide. Erg snel ging dit verhogen 

dan ook niet. Dag en nacht bleven Jan Willem Koch en zijn broer Karel op de dam, 
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waar ze noodvlaggen op hadden geplant om de stoomboten te bewegen met varen 

te stoppen, omdat de golfslag de dam kon verwoesten. Maar ze bleven ook op hun 

plek omdat ze bang waren dat de dam anders zou worden doorgestoken! Wie dat 

zou willen doen en waarom vertelt Koch er niet bij. Boeren aan de overzijde van 

de rivier hadden natuurlijk een belang bij de doorbraak van de zomerdijk aan de 

overkant: dan werd de druk van het water op hun zomerdijk minder. Maar 

misschien was Koch ook wel bang dat andere mensen hun kans schoon zouden zien 

om hem dwars te zitten: als het water over de dam zou lopen liep het vee kans te 

verdrinken en zou de opbrengst van de Loowaard voor dat hele jaar verloren gaan. 

Nadat het op de derde dag om half twaalf ook nog gaat regenen, zodat het zo glad 

wordt dat je bijna niet meer op de dam kan staan, zakt de moed Koch in de 

schoenen. Terug op de boerderij beurt zijn vrouw hem echter weer op:  

Maar mijn vrouwtje sprak mij weder moed in, en spoorde mij aan, vol te houden. 

Toen werd besloten alle mensen op de dam boterhammen en koffij te zenden, de 

boterhammen waren belegd met ham; waartoe er een van 25 pond werdt 

opgesneden. De menschen namen met dankbaarheid deze versterking aan, en kregen 

weer frissche krachten en nieuwen moed en werdt het werk weer hervat.202 

Toen het water weer was gezakt, en de dam het had gehouden, konden de mensen 

die geholpen hadden kiezen uit een beloning van ƒ 1,- per dag, of deel nemen aan 

een ‘fuif’ die Koch voor hen wou organiseren. Iedereen op één iemand na (die 

volgens Koch niet van de fuif op de hoogte was geweest) koos voor het feestje in 

het achterhuis van de Loowaard, waar tachtig mensen boterhammen met ham 

konden eten en net zoveel bier drinken als ze wilden. Het werd erg gezellig die 

avond en de pastoor kwam nog even (bij zijn protestantse buurman) langs om er op 

toe te zien dat het niet uit de hand zou lopen, maar dat was niet nodig geweest.203 

De zomerdam die de tachtig mensen destijds met zoveel moeite hebben opgehoogd 

wordt in 2005 deels weer vergraven omdat de uiterwaard wordt ‘teruggegeven aan 

de natuur’.204 Bijna achteloos doet één kraanmachinist in korte tijd zijn werk. 

 Jan Willem Koch moet het als de grootste nederlaag van zijn leven hebben 

beschouwd dat hij zich gedwongen zag de Loowaard ‘op te geven’. Zijn kinderen, 

die op de Loowaard geboren werden, konden er niet verder boeren. Die 

emigreerden naar Amerika, waar een nazaat van Jan Willem nog burgemeester van 

New York zou worden. Jan Willem’s zoon Theodoor, die op één april 1854 op de 

Loowaard werd geboren vertrok in 1884 naar Minnesota. Hij had kantoren in 

                                         
202 Akkermans, Herinneringen uit mijn leven, 26. 
203 Ibidem, 26-27. 
204 Peters, De Loowaard 25. 



102 

Houston en Beaumont en hield zich bezig met de verkoop van grond. Toen zijn 

Hollandse kolonie in New Holland verdween leed hij grote verliezen. In Kennedy 

County stichtte hij de stad Rivera.205 Hoe klein moet de Loowaard, nog steeds 

ergens in zijn hoofd, in de loop van die tijd niet zijn geworden? Is er iets van 

Loowaard terug te vinden in New Holland?  

 

Afbeelding 6, huis met torentje te Batavia. 

 

Er is wel een duidelijk spoor van de Loowaard terechtgekomen aan de àndere kant 

van de wereld, in Batavia. Daar in Indië, in de stad vernoemt naar de Batavenstam 

die ook het Betuwse Loowaard bewoond kunnen hebben, had Aleyda van Sadelhoff 

(1848-1931) een huis laten bouwen met een torentje, dat bedoeld was als 

herinnering aan het torentje van de havezate Loowaard. (afb. 6). Zo is de havezate 

Loowaard (waar deze Aleyda zelf nooit gewoond had) een symbool geworden voor 

de van Sadelhoff familie en haar geschiedenis. Familieleden van de van Sadelhoffs 

brengen af en toe dan ook een bezoek aan het voorvaderlijk huis, net zoals leden 

van de familie Koch en de familie Van de Loo. De Loowaard wordt zodoende voor al 

die mensen een plek om naar te pelgrimeren.206 En in de hoofden van al die 

pelgrims bevindt zich een beeld van de Loowaard. Soms, zoals in Batavia, wordt 

dat beeld letterlijk gematerialiseerd aan de andere kant van de wereld, alsof de 

Loowaard zichzelf vermenigvuldigt door middel van inprenting van haar beeld in 

mensenhoofden. 

 

 

 

 

                                         
205 W.T. Block, ‘Tulip transplants to East Texas. The Dutch migration to Nederland, Port 
Arthur and Winnie, 1895-1915’ in: East Texas Historical Journal, XIII, No. 2 (1975) 
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5. Angeroyen, een verdwenen geschiedenis. 

 

Loowaard en de rest van het dorp Loo hoorde in de dertiende eeuw bij de Betuwe. 

Vanaf de veertiende eeuw hoorde het bij de Liemers. Kerkelijk bleef ‘t Loo nog 

lange tijd bij het Betuwse Angeren horen, evenals de nederzetting Angeroyen, 

waarmee ’t Loo ‘gemeyne nabuyren’ vormde. Angeroyen was op een eiland in de 

rivier komen liggen. Deze Angeroyense waard werd door de bedijking na 1328 en de 

verzanding van de strang onderdeel van de uiterwaarden van Loo. De 

gemeenschappelijke weiden in deze uiterwaarden werden aangeduid met 

“Angeroyensche oder Lohesche gemeynte”.207 In 1405 was er sprake van een ‘hof’ 

van Angeroyen. Een hof was de bezitter van een goed dat het centrum was van een 

groter grondbezit, de onderhorige hoeven. Deze bezitter woonde op de havezate 

Angeroyen. Arndt van Weylre en Johan van Heussen worden genoemd als bewoners 

van deze havezate. Op 26 juni 1502 vond er een belangrijke veldslag plaats in de 

uiterwaard bij Angeroyen tussen het leger van de Kleefse steden en de troepen van 

hertog Karel van Gelre, die de laatste verloor. Waarschijnlijk is de familie 

Offermans (die rond 1667 de havezate verliet) de laatste bezitter van het goed 

geweest. Daarna is Angeroyen waarschijnlijk vervallen. Een eeuw later is de 

Angeroyense waard wellicht verdwenen bij de dijkdoorbraak van 2 december 1770. 

Dat zou betekenen dat Angeroyen heeft gelegen in de buurt waar nu de Waai van 

Boerboom ligt. Maar zeker weten doet men dat niet. Angeroyen heeft alleen sporen 

achtergelaten in verhalen en actes. Zo weten we dat er een Angeroyseveer heeft 

bestaan, waarschijnlijk op de route Angeren-Zevenaar via de Loowaard en 

Groessen.208 Maar in het landschap is er niets van terug te vinden. Is de havezate 

Loowaard een symbool voor iets wat generaties hebben willen behouden voor 

latere generaties, havezate Angeroyen is een voorbeeld dat het net zo goed anders 

had kunnen gaan. Het landschap is geen archief waar alle vroegere geschiedenis uit 

af te lezen valt als men maar goed lezen kan. Behalve een herinneringslandschap is 

de uiterwaard ook een vergeetlandschap. 
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6. Loowaard als industriegebied. 

 

Industrie is misschien niet de eerste gedachte die opkomt bij het zien van de 

natuurlijke ruigtes van Loowaard in 2007. Toch werd het uiterwaardenlandschap 

van de Gelderse rivieren bij uitstek gekenmerkt door de veldovens en later de 

rokende schoorstenen van de steenfabrieken, die ijle verticalen in een horizontaal 

wijds landschap. Aan de overkant van de Nederrijn staat er nog een. Ook in het 

sociale landschap waren ze belangrijk: naast werk in de landbouw was de 

steenoven een van de weinige mogelijkheden voor arbeiders om werk te vinden. 

Daarbij stond zowel het werk als het werkvolk in slecht aanzien.  

 Op 30 juli 1996 meldt De Gelderlander dat er weer eens brand is gesticht in 

de verlaten steenfabriek ‘De Loowaard’. Deze enorme hal met de twee 

leegstaande woningen ervoor is inmiddels een ontmoetingsplek voor jongeren 

geworden die er met hun brommers crossen. Dit leidt de verslaggever af uit de 

bandensporen op het terrein.209 Een aantal weken eerder werd er een illegale 

houseparty in de fabriek gehouden waar ruim zeshonderd jongeren op af kwamen. 

De sporen die dit in de Loowaard achterlaat bestaan uit duizenden lege plastic 

bekertjes, kapot glaswerk, ingedeukte blikjes en lege hasj-zakjes. Wim van 

Sadelhoff, de hardhorende bewoner van de havezate heeft er echter niets van 

gemerkt. "Toen ik zondagmorgen om negen uur naar de kerk ging kwamen lege 

bussen die mensen weer ophalen. Verder heb ik niets gezien of gehoord."210 Een 

jaar eerder was al de voormalige beheerderwoning van de steenfabriek afgebrand, 

waar de familie Brugman achttien jaar in had gewoond. Maar nu is het hun 

landschap niet meer: 

"Heel af en toe kwam ik er nog wel eens terug. Mijn vrouw niet meer, die kreeg 

meteen tranen in haar ogen. Langzamerhand werd er steeds meer vernield.  Eerst 

moesten de ramen het ontgelden en later het slot van de deur. En als ze eenmaal vrij 

naar binnen kunnen, dan is het natuurlijk helemaal gebeurd."211 

 In 1829 werd er voor het eerst een steenoven op de Loowaard opgericht, 

door J.S. van Sadelhoff, de pachter die de havezate ondertussen liet vervallen. 

Samen met Derk Verwaayen had hij hiervoor een maatschap opgericht. Lang heeft 

de oven niet bestaan, in 1835 is hij al weer verdwenen. Maar samen met een 
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Gentse pannenbakker sticht van Sadelhoff een nieuwe oven op de Middelwaard, het 

oude eiland Bessem even stroomafwaarts van de Loowaard. Daar komt in 1837 nog 

een tweede oven bij. In de Loowaard krijgt Jan Willem Koch in 1879 ook een 

vergunning voor het oprichten van een steenbakkerij. Die komt te staan op de plek 

waar de laatste steenfabriek in 2003 gesloopt wordt.212 Er werken vijftien mannen, 

tien vrouwen en vier meisjes, die samen 700.000 machinale stenen en 1,5 miljoen 

handvormstenen produceren.213 Zes jaar later, in 1885, verkoopt Koch de fabriek 

aan Dorus van Sadelhoff, die toen al vijfenzestig was, en hem dus wel voor zijn 

zoons zal hebben gekocht. Tussen 1 oktober 1892 en 1 oktober 1893 worden ruim 

drie miljoen stenen verkocht.214 Op de rivierenkaart van 1920 zijn drie veldovens te 

zien, één woonhuis met schuur en een aantal haaghutten. Verder staat er een 

gronddepot en een machinegebouw op de kaart ingetekend. Theodorus van 

Sadelhoff sterft op vijf juni 1910 in zijn geboortehuis, de havezate Loowaard.215 

Het bedrijf wordt overgenomen door zijn zoon Jan H.N. van Sadelhoff, die in 1924 

de veldovens vervangt door een ringoven, zodat er continu geproduceerd kan 

worden.216 Nu is de schoorsteen van deze fabriek het hoogste punt in de Loowaard, 

hoger dan het torentje van de havezate. Het symboliseert een nieuwe 

machtsfactor: die van de industrie. In 1924, tijdens een gemeenteraadsvergadering 

over de gemeentelijke steunregeling voor werklozen in de gemeenteraad van 

Duiven (waar van Sadelhoff wethouder is) wijst hij er op dat zijn arbeiders niet 

georganiseerd zijn; zij hebben dat volgens hem ook niet nodig, aangezien zij steeds 

het gehele jaar door op zijn fabriek ‘de Loowaard’ werk hebben. De verdiensten 

zullen daar echter wel niet hoog zijn geweest want hij voegt hier aan toe: 

“Veelen onder de steenovenarbeiders gaan echter bij voorkeur naar fabrieken in 

andere plaatsen, waar zij enkel ’s zomers verzekerd zijn van werk. Dan hebben zij 

het aan zich zelf te wijten dat ze werkloos worden.”217 
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Afbeelding 7, poseren na het werken aan de steenpers, de Loowaard 1926. 

 

In 1944 zullen Duitse soldaten de hoge schoorsteen van de steenfabriek opblazen, 

wanneer zij zich uit ’t Loo terugtrekken richting Pannerden.218 Na de oorlog komt 

er weer een nieuwe schoorsteen. De fabriek blijft tot 1978 in het bezit van de 

familie van Sadelhoff. Daarna wordt hij verkocht aan A. van Wijck, eigenaar van al 

twee andere steenfabrieken. Zijn bedrijf Terca vervangt de ringoven door een 

tunneloven, waardoor dit bedrijf op dat moment tot een van de modernste 

steenproductiebedrijven behoort. In 1991 wordt Terca op haar beurt overgenomen 

door de Koramic baksteengroep NV, een nog groter Belgisch concern, dat de 

steenfabriek sluit. De werknemers zijn hierdoor verrast en boos. De apparatuur in 

de moderne tunneloven was namelijk nog maar tien jaar oud, en men was niet lang 

geleden overgestapt van het produceren van metselstenen naar straatklinkers (wat 

al als een veeg teken werd gezien).219 Gerrit van Sadelhoff, broer van de laatste 

van Sadelhoff die in de havezate woonde zei hierover:  

“en toen ze goed en wel gemoderniseerd hadden, komen er zo een paar mensen die 

zeiden: jongens we stoppen de boel, 's middags om drie uur en na die tijd is alles 

afgebroken.(...) 30 miljoen stenen konden ze maken, dat hebben ze een beetje op 

papier gezet, die hebben ze mee naar Pannerden genomen, en hebben ze daar de 

fabriek een beetje gemoderniseerd, en dan maken ze met de eigenste mensen die 30 

miljoen stenen, dat is weer veel goedkoper.”220 

                                         
218 Ibidem, 159. 
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Afbeelding 8, tunneloven steenfabriek De Loowaard 1988. 

 

Op 21 juni 2000 duwt een kraanmachinist met zijn kraan zo langzaam 

mogelijk de metalen schoorsteen van de steenfabriek om. Hij komt terecht in een 

gespreid bedje van zand, opdat hij rond zal blijven. Als dat lukt, is hij voor veel 

geld verkocht. Lukt het niet, dan rest slechts de schrootprijs. In de val van de 

schoorsteen vliegen twee duiven van haar top. De rest van de fabriek is al voor het 

grootste deel gesloopt. Vijftien seconden nadat de schoorsteen gevallen is, komt er 

nog een plastic boterhamzakje naar beneden gedwarreld.221 De schoorsteenpijp is 

niet rond gebleven maar ingedeukt. Het industriële verleden van Loowaard lijkt 

voorgoed voorbij te zijn. 

  

 

7. Loowaard als natuurgebied. 

 

Zowel rond 1861 als in 1997 worden nieuwe rassen paarden en runderen in de 

Loowaard geïntroduceerd. Beide keren wordt dit als teken van vooruitgang gezien, 

alhoewel in 1997 ook duidelijk wordt verwezen naar ‘vroeger’. Onder de kop 

‘Terug van weggeweest’ wordt in een brochure over natuur in de Rijnstrangen 

Nederland beschreven als van oudsher een koeienland: 

“Duizenden jaren geleden het Nederlands rivierengebied het domein van wilde 

runderen (oerrund), reeën, ganzen, bevers, herten, zwijnen en vermoedelijk ook 

wilde paarden (Tarpan). (...) De meeste grote grazers zijn echter door toedoen van 
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de mens verdwenen. Het oerrund heeft zich vermoedelijk tot 400 na Chr. weten te 

handhaven in onze streken. (...) Momenteel komen de oorspronkelijke grazers 

langzaam maar zeker weer terug (...) Sinds 1997 leven aan de rand van de 

Rijnstrangen, bij Kandia en in de Loowaard weer runderen en paarden ‘in het wild’. 

De dieren lopen het hele jaar rond buiten en staan zoveel mogelijk op eigen benen. 

Doordat gekozen is voor rassen die weinig verzorging nodig hebben, zoals het Konik-

paard en het Galloway-rund, wordt de veterinaire zorg tot het wettelijk vastgelegde 

minimum beperkt. (...) Het komt er dus op neer dat met natuurlijke begrazing de 

basis is gelegd voor een compleet ecosysteem.”222 

Zo wordt het beeld geschapen dat er niet zozeer weer een nieuw runderras (de 

Galloway) en paardenras (de Konik) in de Loowaard wordt geïntroduceerd als wel 

dat de (hoornloze) Galloway en Konik terug van weg zijn geweest, en de 

reïncarnaties zijn van het oerrund en het Tarpan-paard.  Wouter Helmer, een van 

de schrijvers van Plan Ooievaar en het natuurontwikkelingsplan voor Loowaard, zal 

het acht jaar later niet eens zijn met de constatering van Tracy Metz dat het 

nieuwe natuur landschap terug gaat naar een gedroomde oertijd, een Nederland 

van vóór de Nederlanders. Hij zegt dat nieuwe natuur juist een vlucht vooruit is:  

“Naast een harde infrastructuur van driebaanswegen, Vinex-locaties en mainports 

ontwikkelt zich een uitgestrekte keten van vrij toegankelijke natuurgebieden. Het 

maken van oases waar alles wat minder gereguleerd toegaat, hoort juist bij deze tijd. 

Er is een toenemende behoefte aan wilderniservaringen. We zetten de tijd niet terug, 

maar leggen er een laagje van het heden bovenop.”223 

 Al eerder werd gedacht dat Schots vee ideaal zou zijn om rond te laten 

lopen in de Loowaard. Jan Willem Koch aarzelde rond 1861 niet om met de mode 

van zijn tijd mee te gaan: 

“In een van die jaren ging ook de roep uit van de voortreffelijkheid van het Schotsch-

Engelsche veeras, en werdt door de Landbouwmaatschappij de Lijmers besloten, 13 

Engelsche stierkalveren, van het beste ras, aan te koopen (...) Hiervan kreeg ik er ook 

een van, en kwam zodoende dit bloed voor het grootste deel in ons veeras. De eerste 

resultaten waren wat de vleeschproduktie betreft verrassend gunstig, maar de 

melkopbrengst ging er zeer sterk door achteruit; de eerste afstammelingen der 

kruising waren enorm ontwikkeld, en in gewicht verre boven de inlandsche te 

verkiezen, ook werden zij gemakkelijker vet, maar bij de 2e en 3e kruising werden zij 

aldoor fijner van beengestel, en in alle opzichten, ook vielen zij in het slagten erg 

                                         
222 Ontdek de Rijnstrangen. Informatieve brochure over natuur, cultuur en recreatie  
   (Herwen z.j.) 20. 
223 Tracy Metz, Nieuwe natuur. Reportages over veranderend landschap (Amsterdam 1998) 
21. 
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tegen, zoodat de kooplui er niet meer aan wilden, en ons Hollandse ras steeds 

voortrok, en voor de Engelsche de neus optrok, zoodat dit na eenige jaren van zelf 

verliep.”224 

Maar de hengstveulens van de Oldenburger paarden, ook een nieuw geprezen ras, 

en rond dezelfde tijd aangeschaft, bevielen Jan Willem Koch wèl goed. (Zijn 

opvolger als pachter op de Loowaard, Th. E. van Sadelhoff zal erg veelkleurig vee 

op de Loowaard laten lopen. In 1907 krijgt hij toestemming om het volgende vee in 

te enten: acht zwartbonte ossen, zeven roodbonte ossen, drie geelwitte ossen, vier 

grijsbonte ossen en één zwartbonte stier.225) 

 Zijn er een aantal overeenkomsten tussen de twee introducties van nieuwe 

veerassen uit de Britse Eilanden aan te wijzen, de verschillen ertussen laten het 

duidelijkst zien op welke manier de tijd in de Loowaard is veranderd. Was melk- en 

vleesproductie het doel van Koch, bij ‘Wildenisvlees’ is dit vooral een bijna als 

vervelend ervaren bijproduct: de beesten worden alleen geslacht als er in geen 

enkel natuurgebied meer plek voor ze is. Fokko Erhart, de beheerder van Stichting 

Ark die het natuurgebied Loowaard onder zijn hoede heeft, heeft dan ook een hele 

andere blik op het landschap Loowaard dan zijn agrarische voorgangers, de van 

Sadelhoffs. Deze laatsten vinden het pijnlijk ‘dat er geen boter meer groeit’ op de 

Loowaard226, terwijl de eerste trots verwijst naar de toename van de hoeveelheid 

verschillende broedvogels in het gebied sinds het wordt omgevormd naar natuur. 

Werden er in de periode 1985-1993 vijftig soorten broedend in de Loowaard 

vastgesteld, in 2000, twee jaar na het begin van het natuurontwikkelingsproject, 

waren dit er vierenzeventig.227  

 Het jaarrond laten begrazen van de Loowaard door de Galloways en Koniks 

past in het plan om een hogere soortenrijkdom in het gebied te krijgen, liefst met 

planten- en diersoorten die op de ‘rode lijst’ van bedreigde planten en dieren 

staan. Daartoe wordt de klei van de zandbodem ‘reliëfvolgend’ afgeschraapt, en 

komen zodoende de patronen van de ondergrond weer naar boven, die het 

resultaat zijn van een natuurlijk sedimentatie- en erosieproces. Op die zandige 

ruggen ontstaat dan onder invloed van natuurlijke begrazing een oorspronkelijke en 

ecologisch waardevolle begroeiing.228 Omdat het terrein nu in handen is van 

Wienerberger Bricks (een internationaal baksteen concern dat het Belgische 

                                         
224 Akkermans, Herinneringen uit mijn leven 28. 
225 Peters, De Loowaard, 48. 
226 Gerrit van Sadelhoff, mondelinge mededeling, Groessen 30 juli 1998. 
227 Fokko Erhart, Broedvogels 2000, (verslag Stichting Ark [versl.brv.2000.loo] 25 juli 2000). 
228 Litjens, Helmer, Overmars, Loowaard en Kandia 27. 
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Koramic heeft opgekocht) en Moorlag BV die er aan zandwinning doet, is het 

realiseren van natuur hier een voorbeeld van een win-win situatie, zoals dat eind 

jaren negentig genoemd wordt. Wouter Helmer zegt hierover: “We zijn misschien 

idealisten, maar zeker ook realisten: natuur in het laat-twintigste-eeuwse 

Nederland is met handen en voeten gebonden aan maatschappelijke belangen. De 

nieuwe natuur moet een binding zoeken met een economische motor van nu.”229 De 

ideeën voor nieuwe natuur, die voor het eerst in Plan Ooievaar in 1986 werden 

verwoord, worden opmerkelijk snel opgenomen in een collectief natuurbeeld. 

Willem Overmars, ook een van de schrijvers van zowel ‘Ooievaar’ als ‘Loowaard en 

Kandia’ schrijft hier twaalf jaar later over: “Kennelijk heeft Ooievaar (...) een 

snaar geraakt in de culturele behoeften, want de ideeën die het bevatte zijn nu 

een soort collectief gezelschapspel geworden. Er is vrijwel geen gemeente in het 

rivierengebied die géén plannen heeft die erdoor zijn geïnspireerd.”230 

 

 

Afbeelding 9, plan Ooievaar 1987. Loowaard ligt midden-boven, waar de (toen al) 

geprojecteerde snelweg A15 de rivier kruist. 

 

Behalve dat het een snaar zal hebben geraakt in de culturele behoeften, is 

er ook een agrarisch-economische reden waardoor weilanden in de uiterwaard door 

boeren worden opgegeven. In het verleden waren de weilanden van de Loowaard 

door de natuurlijke bodemvruchtbaarheid erg aantrekkelijk (als gevolg van het slib 

                                         
229 Metz, Nieuwe natuur 12. 
230 Willem Overmars, ‘Natuur nabij, Samen op zoek naar de slapende prinsessen’ in: 
   Fred Feddes e.a. (ed.) Oorden van onthouding. Nieuwe natuur in verstedelijkend  
   Nederland (Rotterdam 1998) 222. 
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dat zich bij hoogwater afzette). Sinds de uitvinding van de kunstmest is het 

voordeel van buitendijks en binnendijks gelegen land veranderd in een nadeel. 

Binnendijks land heeft minder last van hoogteverschillen, de waterhuishouding is er 

beter te reguleren en het heeft geen last van de slechte ontsluiting dat buitendijks 

land vaak kenmerkt. In de ruilverkavelingprojecten zijn de meeste uiterwaarden 

dan ook niet meegenomen. Al met al is het productievermogen van 

uiterwaardgronden nu gemiddeld dertig procent lager dan land binnendijks.231 Voor 

boeren die vooruit willen, en hogere productie willen behalen met minder inzet 

van arbeidskracht, zijn uiterwaarden dus minder aantrekkelijk om in te investeren. 

 De verschillende opvattingen over hoe het landschap van de Loowaard er uit 

moet zien zijn ook op te vatten als het resultaat van verschillende mentale 

beelden ‘natuur’. Arjen Buijs, van Universiteit Wageningen, stelt dat er vijf 

verschillende soorten percepties van natuur in Nederland zijn, waarvan er vier veel 

voorkomen. De meest voorkomende (38%), vooral onder jongeren en hoger 

opgeleide urbane bevolkingsgroepen is het ‘wildernisbeeld’. Natuur is hier 

ongerept, het ideaalbeeld is het tropisch regenwoud. Een tweede beeld is het 

arcadische beeld (27%). Hier lopen natuur- en cultuurlandschap door elkaar, en 

gaat het om de esthetische kwaliteit ervan. Een derde voorkomend beeld is het 

functionele beeld: natuur in die opvatting is iets waar je grondstoffen en voedsel 

aan ontrekt (10%). Dit natuurbeeld wordt veel bij boeren gevonden. Als laatste is 

er nog de groep mensen voor wie alles natuur is, inclusief de mens zelf en het gras 

tussen de stoeptegels in de stad, en die het verschil natuur-cultuur niet maken. Dit 

noemt hij het brede beeld (20%).232 In de receptie van het landschap Loowaard 

vindt een duidelijke verandering plaats, die overeenkomt met een algemene trend 

ten opzichte van landschap en natuur die ingezet is aan het eind van de twintigste 

eeuw. De vraag naar landschapsbeleving is daarbij gegroeid en veranderd van een 

functioneel natuurbeeld naar een meer hedonistisch beeld, in de vorm van het 

arcadische natuurbeeld en het wildernisbeeld.233 

 Hier krijgt het nieuwe heuveltje, precies volgens tekening aangelegd op een 

hoek van het voormalige steenfabrieksterrein, zijn functie. Voor de recreant die de 

Loowaard bezoekt is dit uitzichtpunt de ideale plek om de touristic gaze zoals John 

                                         
231 Dick Hanhuis en Lodewijk van Nieuwenhuijze, ‘De landbouw en het casco-landschap’ in: 
   Dick de Bruin, (e.a.), Ooievaar. De toekomst van het rivierengebied (Arnhem 1987) 84. 
232 Arjen Buijs, ‘Determine your own nature image’, college Wageningen Universiteit,  
   15 maart 2007. 
233 Arjen E. Buijs, Bas Pedroli en Yves Luginbühl, ‘From hiking through farmland to farming  
   in a leisure landscape: Changing social perceptions of the European landscape’ Landscape  
   Ecology  vol.21 nr 3 (2006) 375. 
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Urry die noemt, over het gebied te laten dwalen.234 Het heuveltje is niet zo hoog 

als het torentje van de havezate, zelfs onvergelijkbaar laag in vergelijking met de 

hoogspanningsmast die de ringleiding van het Oost-Nederlandse energie netwerk 

omhoog houdt, maar in de directe omgeving is het toch het hoogste punt, nu de 

rokende schoorsteen van de steenfabriek uit beeld is verdwenen. Er op staan moet 

een afschaduwing geven van het gevoel dat Caspar David Friedrich twee eeuwen 

eerder heeft willen verbeelden met zijn schilderij waarin vanaf een hoge bergtop 

de ruige romantische wildernis beneden wordt bezien. Die wildernis is hier nog in 

wording. Of het heuveltje met Friedrich in het achterhoofd op de ontwerpkaart 

voor de nieuwe Loowaard is getekend is niet bekend, maar heel goed mogelijk. 

Friedrich is bij uitstek een romantisch landschapsschilder, uit wiens landschappen 

een melancholische stemming spreekt, een eenzaamheid van de Natuur zoekende 

ziel. De natuur is in de tijd van de Romantiek veranderd van symbool en schepping 

van God tot taal en beeld van God. In de laat twintigste eeuw is liefde voor de 

Natuur wat vroeger liefde tot God was. De natuur liefhebben door erin te wandelen 

en er inspiratie in op te doen kan dan ook gezien worden als een moderne 

religieuze daad.235 

De brede rivier, die langs verwilderd Loowaard stroomt, helpt het contrast met de 

top van het kunstmatige heuveltje te vergroten. En ook Hendrik Marsman’s strofen 

uit zijn gedicht ‘Landschap’ komen hier in het hoofd opborrelen, als ware het een 

landschapsbeeld uit Marsman’s eigen tijd:  

... en in de uiterwaarden 

galoppeeren de paarden 

met golvende staarten 

over golvend gras. 

Maar dat gedicht begint met: “in de weiden grazen / de vreedzame dieren” (mijn 

cursivering AE). Want over dat golvende gras in het natuurgebied van vandaag doen 

de meeste boeren en dorpsbewoners van Loo wel wat cynisch. De eerste jaren van 

het natuurontwikkelingsproject groeiden er vooral akkerdistels in de Loowaard. 

Wanneer de wind de verkeerde kant op stond woei een wolk witte pluizen hiervan 

de dijk over, het dorp in. Tot achter de schilderijlijsten aan de muur zaten pluizen. 

En dat terwijl nog niet lang geleden de distelverordening in het dorp nog van 

kracht was: groeiden er distels op je land dan kon je daar een bekeuring voor 

                                         
234 John Urry, The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies  
   (Londen 1990) passim. 
235 Ton Lemaire, Filosofie van het landschap (Bilthoven 1970) 35-36. 
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krijgen. Maar de natuurontwikkelaars uit de stad hoeven zich nergens aan te 

houden. Terwijl die laatste de eerste aanzetten van hun wildernis zien ontstaan, 

zien de dorpsbewoners de altijd mooi onderhouden weilanden verdwijnen. Het ene 

natuurbeeld maakt plaats voor het volgende, maar niet in de hoofden van dezelfde 

mensen. De Loowaard is vanaf nu voor de mensen van buitenaf. In die zin is er ook 

weer een oude traditie hersteld: lang was de Loowaard in het bezit van Duitse 

baronnen die het goed verpachtten. Alleen tussen 1918 en 1997 was het in het 

bezit van de boeren die het bewerkten. En nu is het land weer gedeeltelijk in bezit 

van een buitenlands bedrijf. Maar bepaalden de pachters en bewoners van de 

havezate sinds mensenheugenis het landschap van de Loowaard, dat is nu voorbij. 

Plannenmakers van buiten zorgen voor ‘de onthekking van het landschap’ en het 

mini-heuveltje van Caspar David Friedrich. Een landschap van boterbergen en 

melkplassen heeft de agrarische bedrijfsvoering hier de das om gedaan. 

 

 

Afbeelding 10, Konikspaarden bij de resten van de steenfabriek, 2001. 

 

 

8. Loowaard in de cartografie. 

 

Tussen topografische kaarten en de tijd van het landschap die ze weer willen geven 

bestaan meervoudige relaties. Ten eerste is er al het verschil tussen de verkenning 

van de kaart en de publicatie ervan. Per definitie kijkt zelfs de drukker die de 

kaart van de pers ziet rollen al naar een representatie van het verleden van het 

landschap. Ten tweede projecteert de kaartenmaker zelf ook verleden en toekomst 
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op het huidige landschap. Elementen die op vorige kaarten voorkwamen hebben 

een grotere kans weer opgemerkt te worden dan elementen die daar niet op 

voorkwamen, alleen al door het feit dat de aandacht van de cartograaf gevestigd 

wordt op de vraag of iets er nog is en of het veranderd is. Verder speelt ook kennis 

over toekomstplannen een rol. Om een kaart niet te snel te laten veranderen 

worden soms elementen ingetekend waarvan men denkt dat ze binnenkort in het 

landschap aanwezig zullen zijn. Een cartografische weergave is dus zowel een 

weergave van het landschap als van de ideeën in het hoofd van de cartograaf, of 

van de cultuur waar hij deel van uitmaakt. En dan zijn er nog de kaarten die 

gemaakt zijn om weer te geven hoe men denkt dat het landschap er vroeger uit 

heeft gezien. Omdat daarbij grotere onzekerheden spelen, komen hier letterlijk 

meer witte plekken voor die om een interpretatieve invulling vragen. Dit soort 

kaarten kunnen dan ook een bron zijn over het beeld wat er in een bepaalde 

periode over een eerdere periode in het verleden bestond. 

 

  

Afbeelding 11, kaart van Passavant uit 1707. 

 

De kaart uit 1707 van Passavant laat de aanleg van het nieuwe Pannerdensch 

Kanaal zien, waarvan de stroom op de kaart nog wordt afgesloten door een kade. 

(afb. 11). Aan de Betuwse kant is de landweer te zien, opgericht tegen invallen van 

het Franse leger. Candia, net ten zuiden  

van Loowaard, is een eiland en bewoond. In 1612 heette dit eiland dat door de Rijn 

als middelzand werd gevormd nog ‘Peppelgraafsweerd’. Het werd in 1648 in 
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cultuur gebracht door de families van de Sande en Menthen.236 De Loowaard zelf 

staat niet op deze kaart. In de rivier liggen een aantal kribben. 

 

 

 

 

Afbeelding 12, Ambtatlas van 1735 (kaartnummer 36 pag. 51). Nrs. 8 en 11 zijn wilgenbos, 

nr. 7 is weiland, 90% is moeras (de nrs. 5,6,9, en 16 t/m 20). 

 

Op de ambtatlas van 1735 zien we de percelen zoals die in de Loowaard in gebruik 

waren.(afb. 12). Nummer 15 is een waterplas. Dit is een uitslijpgeul die parallel 

loopt met ‘der Rhein-Canal’. Tijdens hoog water van de Oude Rijn is deze geul 

uitgeschuurd, zodat het water hierdoor weer in de bedding van de Nederrijn 

terecht kwam. Het gebied net aan de andere kant van de dijk wordt aangeduid als 

‘gemeine Hütung’. In 1817 werden nieuwe regels voor de beweiding van deze 

‘gemeyne gronden’ door de gemeente Duiven vastgesteld.  Van 1 mei tot 1 oktober 

mocht één ‘schaar’ geweid worden op de gemeenschappelijke gronden. Een schaar 

was een koe, een os of een paard, of twee ‘eenwinters’ of vier kalveren. Elke 

eigenaar of pachter van een boerderij of huis had hier recht op.237 

                                         
236 Evers, Duizend jaar en nog wat 20. 
237 Ibidem, 16. 
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Afbeelding 13, Caarte Figuratif van de doorbraak in den Spijksen Dijk Anno 1743. 

 

Op de kaart uit 1744 van de doorbraak van de Spijkse dijk in 1743 staat Loowaard 

niet op. Aan de overzijde van de rivier, daar waar op de kaart van 1756 boerderij 

Scherpen Camp staat, is wel bebouwing met bomen ingetekend met de naam 

‘Waard’ eronder. Er is een dam aangegeven door de noordelijke strang die langs 

het eiland Candia loopt. 

 

 

Afbeelding 14, kaart 1756 (R.A.G. Rekenkamer 3). 
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Op afbeelding 14 (uit 1756) staat de havezate Loowaard weer wel, met bomen 

eromheen. De weg loopt over de dijk langs de zuidzijde van de havezate naar de 

rivier toe, maar er staat geen veerverbinding aangegeven. Die is er wel geweest, 

vanaf 1730 was er een clandestien veer van de Loowaard naar de Scherpenkamp, 

aan de overkant van de Rijn. In 1738 werd dit veer door de overheid verboden.238 

Op deze kaart staat stroomafwaarts ook het eiland Bessem ingetekend, het latere 

Middelwaard. De hoofdstroom van de rivier loopt er aan de zuidkant langs, aan de 

landzijde zijn twee geulen te zien. Het Pannerdensch Kanaal is breder geworden. 

De Noordelijke strang rond eiland Candia heeft geen verbinding meer met de Oude 

Rijn. Er is een dijkdoorbraak geweest iets stroomopwaarts van de Oude Rijn, die is 

buitengedijkt.  

 

 

Afbeelding 15, kaart van het Pannerdense Kanaal en Spijk 1763. 

 

Op de kaart van het Pannerdense Kanaal en Spijk van 1763, herzien 1766, blijkt dat 

deze dijkdoorbraak het resultaat is van twee verschillende dijkbreuken, gedateerd 

1733 en 1757. (afb. 15) In 1758 is er de Groote Inlaag-Dijk omheen gelegd, die een 

stuk verderaf van de Oude Rijn ligt, en er daarvoor zorgt dat de Loowaard nu direct 

aan de Oude Rijn grenst. Beschreef de Rijndijk op de kaart van 1744 nog een lange 

doorgaande lijn, op deze kaart zijn er dus nieuwe bochten ingekomen. De dunne 

stroom die de Oude Rijn met de Nederrijn verbindt, langs de zuidzijde van Candia, 

is begroeid met bomen. 

 

                                         
238 Evers, Duizend jaar en nog wat, 63. 
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Afbeelding 16, kaart H. van Hooff 1775. 

 

Op de kaart van H. van Hooff uit 1775 is Kandia nog steeds bewoond.  

(afb. 16) Het Pannerdensch Kanaal is even breed als de Nederrijn. Er staat geen 

weg naar of langs de havezate Loowaard meer ingetekend. De dijkdoorbraak van 

1770, die de ‘waai van Boerman’ heeft achtergelaten staat vijf jaar later nog niet 

op deze kaart ingetekend.  

 

 

 

 

 

Afbeelding 17, Figuratieve kaart van de dijkdoorbraak te Loo in’t Ambt Lijmers 

voorgevallen den 12 van Louwmaand 1809. 
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Op de ‘Figuratieve kaart van de dijkdoorbraak te Loo in’t Ambt Lijmers 

voorgevallen den 12 van Louwmaand 1809’ (afb. 17) staan de gevolgen van zowel 

de overstroming van 1770 als die van 1809 ingetekend. Op de kaart is het gat dat in 

de dijk geslagen is duidelijk en expressief weergegeven. De kolk die zo is ontstaan 

is binnengedijkt, door middel van een ringdam met twee scherpe bochten, die 

buitenom de kolk is gelegd en zodoende de uiterwaard verkleint. Deze kolk krijgt 

de naam Jezuïtenwaai, naar de eigenaar van de grond, een Jezuïetenklooster in 

Emmerik. De Lymersche bandijk is daarentegen aan de binnenkant om de doorbaak 

van 1770 heen gelegd, waardoor de uiterwaard weer groter is geworden, en de 

Waai van Boerboom is ontstaan die grenst aan de Hank, een oude strang die 

parallel met de rivier loopt. Er lopen nu twee zomerkades door de Loowaard. Een 

vlak langs de rivier en de noordelijke strang van Kandia (die steeds meer aan het 

verlanden is). De andere kade kruist de eerste kade bij het zuidelijke uiteinde van 

de Hank en loopt dwars door de Loowaard voor de havezate langs, sluit dan net 

niet aan bij de bandijk stroomopwaarts. Parallel aan deze kade zijn bomen 

geplant, en ook is er een boomgaard in carrévorm om de havezate te zien. 

 

 

Afbeelding 18, Topografische kaart 1866. 

 

Op de Topografische kaart van 1866 (in 1865 verkend) staat er een steenoven op 

het eiland Bessem (afb. 18). Candia heeft een kade gekregen. Er loopt een weg 

vanaf de dijk naar de zuidoost hoek van de havezate. Tussen Loowaard en het 

voormalige eiland Bessem is bij wat Jan Willem Koch de ‘Vriesscheward’ noemde 

het Kokkegat te zien, die ontstaan is in de winter van 1849-1850. Koch beschrijft in 

zijn herinneringen dat boerderij Scherpenkamp aan de overzijde van de rivier niet 
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meer te zien was door het opgekruide ijs dat vast zat tussen Loowaard en de rivier. 

De ijsdam kwam tot aan de bodem van de rivier, en onderwaarts van de dam was 

er geen water meer in het rivierbed. Toen het ging dooien rees het water in korte 

tijd vreselijk snel, liep over de Oude Rijn, langs de havezate, en viel onder aan 

Vriesscheward over de zomerdam weer in de bedding van de Nederrijn. Door het 

grote hoogteverschil en het feit dat de ondergrond van de dam daar uit zand 

bestond, begaf de zomerkade het daar en spoelde een gebied van anderhalve 

hectare grond weg, een diepe kolk achterlatend. Interessant is dat deze dam dus is 

doorgebroken vanuit de uiterwaard naar de rivierbedding toe, wat de 

ongebruikelijke vorm van het gat verklaard. Vanaf één maart werken Koch en zijn 

knechten (met acht karren en paarden) elke dag om de kade te herstellen. Op 

eenendertig mei is het werk, vijfhonderd meter nieuwe zomerkade, gereed.239 Met 

Vriesscheward wordt waarschijnlijk Vreesscheward (Paviljoenshaven) bedoeld, een 

naam die tot nu toe gebruikt wordt, evenals de naam Kokkegat.(Naar de Duitse 

naam Koch, wat in het Nederlands kok wordt). Dit gat werd door schippers uit Loo 

later als haven gebruikt.240 

 

Afbeelding 19, kaart van 1887. 

 

Op de kaart van 1887 (herzien in 1892) staan drie veldovens ingetekend in de 

Loowaard (afb. 19). Er staat bij dat ze reeds vervallen zijn. Er loopt een weg vanaf 

de dijk langs de noordzijde van de havezate naar de veldovens toe. Ook de 

steenoven op Bessem is vervallen. Er zijn op regelmatige afstand steviger kribben 

in de rivier aangelegd. 

 

 

                                         
239 Akkermans, Herinneringen uit mijn leven 19. 
240 Peters, De Loowaard 24. 
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Afbeelding 20, kaart van 1903. 

 

Op de kaart van 1903 (herzien in 1906) is het steenfabriekterrein fors uitgebreid 

(afb. 20). De paviljoenshaven functioneert nu als nachtverblijf voor de zeilvaart. 

De noordelijke strang rond Kandia slibt dicht en groeit aan Loowaard vast. Hij raakt 

begroeid met bos of griend. Kandia is geen eiland meer. Er is weer een 

pontverbinding: een voetveer van de steenfabriek naar Angeren. Van de 

steenfabriek naar Kandia loopt over de zomerkade een weg.  

 

Afbeelding 21, topografische kaart van 1932. 

 

De topografische kaart uit 1932 (verkend in 1927) laat zien dat het 

steenfabriekterrein nog verder is uitgebreid (afb. 21). Er loopt een smalspoor van 
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de fabriek naar het zuiden. Het voetveer is weer verdwenen. Het voormalige eiland 

Bessem wordt nu Middelwaard genoemd. De vervallen steenoven staat er niet meer 

op vermeld.  

 

 

Afbeelding 22, overzicht van de woonlocaties voor 1940. 

 

Op deze schets staan de bewoningsplaatsen in de Loowaard van voor 1940 (afb. 

22). De Waai van Boerboom die grenst aan de Hank, die weer door het Zwarte gat 

loopt worden nauwkeurig van elkaar onderscheiden. Dit terwijl dit visueel vaak één 

waterplas lijkt te zijn. De nummers twee en drie slaan op de steenfabriek en een 

bazenwoning daarbij. 

 

 

Afbeelding 23, topografische kaart van 1957. 
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Op de topografische kaart van 1957 (verkend in 1953) staan nog meer haaghutten 

bij de steenfabriek, en waarschijnlijk ook een andere oven  

(afb. 23). Er zijn twee kribben met een haakse hoek in de rivier bij de fabriek 

verschenen. Het smalspoor loopt nu tot Kandia, waar klei gewonnen wordt ter 

hoogte waar nu een wilgenbos groeit. Kandia is niet meer bewoond. Bij de 

binnendijkse waai staat de aanduiding ‘zwembad’. 

 

 

Afbeelding 24, topografische kaart van 1966. 

 

Op de topografische kaart van 1966 (verkend in 1964) staat voor het eerst een 

projectie van de (toen nabij geachte) toekomst: de snelweg A15 loopt ver ten 

zuiden van Loowaard over het Pannerdensch Kanaal (afb. 24). In 2007 is de 

toekomstige route van deze snelweg op kaarten aangepast, maar de weg zelf nog 

steeds niet aangelegd. 
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Afbeelding 25, kaart uit 1972. 

 

Op de kaart uit 1972 (verkend in 1969) staan de gevolgen van de eerste 

ontzandingen (afb. 25). Die ontzandingen vinden plaats vanuit de noordelijke 

strang van Kandia in open verbinding met de rivier, en langs de Keel, de verbinding 

van de Nederrijn met de Oude Rijn, die afgesloten gaat worden door het net 

gebouwde gemaal. Met de aanleg van de Rijndijk tussen Duiven en Pannerden 

zullen de Rijnstrangen afgesloten worden van de Rijn. Dat is op deze kaart nog niet 

gebeurd. Het toevoerkanaal is wel al gedeeltelijk gegraven. Het is door deze 

ontzandingen dat amateur-archeologen overblijfselen uit de Romeinse tijd zullen 

vinden, die op hun beurt weer het beeld van de ‘kaart’ van Loowaard in de 

Romeinse tijd verandert. 

 

 

Afbeelding 26, topografische kaart van 1977. 
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Op de topografische kaart van 1977 (verkend in 1974) is te zien hoe snel de 

zandplas is uitgebreid. Het gemaal Kandia is in gebruik, de Rijnstrangen zijn 

afgesneden. (afb. 26). 

 

Afbeelding 27, luchtfoto uit 1989. 

 

Op de luchtfoto uit 1989 is te zien dat het grootste deel van de zuidelijke 

Loowaard inmiddels veranderd is in water. (afb. 27). De oude bewoningsplaats op 

Kandia is door de ontzanding verdwenen. Het steenfabrieksterrein is naar het 

noordoosten uitgebreid. Er ligt een kleine haven in de zandplas met de open rivier 

verbinding. De zandzuiger zelf, de veroorzaker van de veranderingen, is op deze 

foto aan de zuidkant van diezelfde plas te zien. 
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Afbeelding 28, Betuweroute 1997. 

 

Op de kaart die het traject van de aan te leggen Betuweroute laat zien (1997, afb. 

28) is de Paviljoenshaven nog maar een klein inhammetje in de Nederrijn. Hij is 

voor het grootste deel verland. Het hoogste element in de uiterwaard is nu de 

hoogspanningsleiding die door het gebied loopt, over de steeds groter wordende 

zandplas heen. De tunnel die onder het Pannerdensch Kanaal gegraven zal worden 

loopt door de zandplas op het voormalige eiland Kandia heen. 

 

Afbeelding 29, lengteprofiel Betuweroute 1997. 

 

Op een kaart van het lengteprofiel van de tunnel is te zien dat de plas te diep ligt 

om een tunnel doorheen te kunnen graven (afb. 29). Ontstond de plas door het 
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winnen van zand, nu wordt er weer ander zand in teruggestort om een tunnel 

doorheen te kunnen boren. Ook het toekomstig dienstgebouw voor de tunnel staat 

al op deze kaart. Het komt net aan de andere kant van de nieuwe rijndijk te 

liggen. Een deel van het wilgenbos, ontstaan door afgravingen ten behoeve van de 

steenfabriek, zal hier voor worden omgezaagd. 

 

Afbeelding 30, luchtfoto 2003. 

 

Op een luchtfoto uit 2003 (afb. 30) is te zien dat de zandplas is opgerukt tot vlak 

voor de oude havezate. Er is een nieuwe weg aangelegd die aantakt bij de oude 

weg tussen de havezate en de steenfabriek, en is bedoeld voor de vrachtauto’s die 

de klei die in de Loowaard wordt gewonnen komen ophalen. De steenfabriek zelf is 

verdwenen. Op deze foto is ook goed te zien dat de vegetatie van het gebied is 

veranderd. Het zijn geen nette agrarische weilanden omzoomd met prikkeldraad 

meer, maar de plantengroei is verruigd en is meer divers. Dit is het gevolg van de 

herinrichting van het gebied als ‘nieuwe natuur’. 
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Afbeelding 31, Google Earth 2007 

 

In 2007 is op de foto’s van Google Earth (waarschijnlijk genomen in de zomer van 

2006) te zien dat de zandplas nog verder is uitgebreid, en de oude toegangsweg 

naar de steenfabriek niet meer bestaat (afb. 31). Er is een nieuwe weg omheen 

gelegd, langs een nieuw opgeworpen zomerkade om de uiteindelijke grens van de 

zandplas heen. Er zijn poelen verschenen aan de andere kant van de dijk bij 

Kandia. Deze poelen zijn speciaal gegraven als alternatief leefgebied voor de gele 

rugstreeppad, als natuurcompensatiemaatregel voor het aanleggen van de 

Betuweroute spoorlijn. 

 

 De Loowaard werd gebruikt als jachtgebied in het Saalien. In de Romeinse 

tijd, vanaf 47 na Christus, herbergde het een militaire grensverdedigingsfunctie. 

Later, na de bedijking in de veertiende eeuw, heeft het zich ontwikkeld van een 

moerassig gebied met hoger gelegen delen tot een aaneengesloten agrarische 

weidegebied. Ook heeft er akkerbouw en fruitteelt plaatsgevonden. Door 

verschillende dijkdoorbraken zijn nieuwe plassen ontstaan, die later gebruikt 

worden als kleine bosbouwgebieden. De baksteenfabricage die hier in twee 

periodes plaatsvond veranderde niet alleen het aanzicht van het gebied door het 

oprichten van fabrieksgebouwen en de aanvoerweg en –haven, maar ook door de 

kleiafgravingen die er ten behoeve van die steenfabricage plaatsvonden. Was 
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vroeger regel dat na zo’n afgraving het land weer hersteld moest worden als 

weidegebied, met het inrichtingsplan ‘Natuurontwikkeling door ontgrondingen’ is 

dit niet meer nodig en kan het gebied opgeleverd worden als ‘natuur’. De 

ontzandingen die plaatsvonden in het kielzog van de kleiwinning hebben een grote 

impact gehad op het aanzien van de Loowaard. Het hele zuidelijke gedeelte 

bestaat nu uit drie zandplassen, waarvan er een zich nog steeds uitbreidt. Het 

voormalige eiland Kandia is, inclusief de voormalige bewoningsplaats, voor het 

grootste deel onder water verdwenen. Sinds de bedijkingen van de veertiende 

eeuw heeft er wellicht niet zo’n groot deel van de Loowaard uit water bestaan. 

Ook de aanleg van een hoogspanningsleiding heeft de visuele ervaring van het 

gebied veranderd. De doortrekking van snelweg A15, geprojecteerd ten zuiden van 

de Loowaard, komt al sinds 1966 op kaarten voor terwijl deze nog steeds niet in 

het landschap is terug te vinden. De havezate is een lange, steeds veranderende 

constante in dit gebied, nu in ruïneuze staat, een echo van een vorige ruïne van 

honderdzestig jaar eerder.  

 Het huidige aanzien van het gebied wordt voor een belangrijk deel bepaald 

door de ontwikkelingen in de laatste veertig jaar, met uitzondering van de loop van 

de dijk en de ligging van de waaien. De ontwikkeling van het gebied wordt 

natuurlijk bepaald door steeds nieuwe ingrepen, waardoor sporen van vroegere 

ingrepen veranderen of verdwijnen. De agrarische en middeleeuwse geschiedenis is 

nog af te lezen aan de havezate. De sporen van de strijd tegen het water zijn af te 

lezen aan de kolken en de bochten in de dijk. De waterstaatsgeschiedenis, in de 

loop van de rivieren hier, wordt moeilijker voorstelbaar, maar is door de loop van 

de dijken en de aanwezigheid van het gemaal Kandia te reconstrueren. De Tweede 

Wereldoorlog is nog te zien aan de gaten in de westgevel van de havezate. Het 

scheepvaartverleden in de Paviljoenshaven is niet te herkennen zonder voorkennis. 

De sloop van de steenfabriek wist de sporen van het industriële verleden van 

Loowaard (en daarmee één van de veroorzakers van een deel van het huidige 

landschap) uit. In plaats daarvan komt een beeld van oernatuur, een projectie van 

hoe het gebied er ten tijde van de Romeinen uitgezien moet hebben (maar dan 

zonder militair fort en het bijbehorende grote aantal mensen). 
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9. Conclusie. 

 

Als de klei- en zandwinning in 2013 zullen zijn voltooid, zal de aanblik van de ruige 

vegetatie, de ‘oer’ aandoende koeien en paarden, samen met de ruïne van de 

havezate een aanblik van een gebied geven dat stil in de tijd is blijven staan, waar 

de natuur altijd haar gang heeft kunnen gaan. De sporen van de agrarische 

activiteiten, met het opwerpen van zomerkades en het beplanten van de laagtes, 

zullen zijn verdwenen, evenals de sporen van het industriële verleden dat veel 

mensen uit het dorp hier werk verschafte. Maar niet alleen het landschap an sich 

zal verandert zijn, ook het beeld van functie en doel van een landschap in de 

hoofden van mensen is veranderd. Met de afname van het belang dat gehecht 

wordt aan de agrarische en industriële productie in Nederland, neemt het belang 

van het landschap als plek voor ontspanning en leisure toe. De toename van de 

hoeveelheid water als gevolg van de zandafgraving is hier geen probleem: deze 

plassen worden in de zomer als zwem- en recreatiegebied gebruikt. Het vroegere 

‘land van de boer’ wordt nu openbaar toegankelijk terrein voor de (sub)urbane 

consument. En dus ook anders ingericht, volgens de normen van een stedelijke 

hoger opgeleide groep, die het land inricht naar haar ideaalbeeld van natuur en 

geschiedenis. Daarbij verdwijnt grotendeels de mogelijkheid om het agrarisch en 

industrieel verleden in de Loowaard te ervaren, en komt daar voor in de plaats de 

mogelijkheid het ‘oer’ verleden van het gebied mee te maken. Door de 

reliëfvolgende ontkleiïng  komen de reliëfrijke patronen in de ondergrond weer 

tevoorschijn, die het resultaat waren van het sedimentatie en erosieproces dat 

zich in de zandbankenrivier ontwikkelde vóór de bedijking van de veertiende eeuw. 

De loslopende Konikspaarden en Gallowayrunderen verwijzen als levende tekens 

naar de oerrunderen en Tarpan paarden die volgens de natuurontwikkelaars 

duizenden jaren geleden hier leefden. De hoogspanningsleiding, de nieuwe 

parkeerplaats waarop de natuurbezoeker zijn auto kwijt kan en het geluid van de 

goederentreinen die uit de spoortunnel komen zal de bezoeker er aan moeten 

helpen herinneren dat hij of zij in de eenentwintigste eeuw leeft. Wellicht hebben 

latere historici deze tekens van techniek niet nodig, en zullen ze de fase van 

‘oerlandschap’ van de Loowaard onmiddellijk herkennen als typisch laat twintigste-

, vroeg eenentwintigste-eeuws.  

 Het is niet de eerste transformatie van Loowaard. Was het voor de bedijking 

een moerassig gebied, na de bedijking werd het stukje bij beetje in cultuur 

gebracht ten behoeve van de landbouw. Kleiwinning ten behoeve van de 
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baksteenproductie moet er al plaatsgevonden hebben vanaf 1829, toen de eerste 

veldoven werd opgericht. En die kleiwinning vindt nog steeds plaats. Zandwinning 

gebeurt er sinds begin jaren zeventig van de twintigste eeuw. Dat is relatief kort, 

en in die korte tijd is het landschap van Loowaard voor een groot deel veranderd in 

een ‘waterschap’. In totaal zal er in 2013 zo’n 335.000 kubieke meter klei en een 

miljoen kubieke meter zand en grind uit de Loowaard naar elders zijn 

verdwenen.241 

 De verschillende natuurbeelden die er bestaan bij verschillende groepen 

mensen hebben sinds de jaren negentig een duidelijke verschuiving laten zien van 

het functionalistische beeld naar het wildernisbeeld en het esthetische arcadische 

beeld.242 Deze verschuiving van het beeld van natuur dat mensen in hun hoofd 

hebben vindt zijn pendant in de metamorfose die de uiterwaard Loowaard sinds 

eind jaren negentig ondergaat, van agrarisch weidegebied naar ‘nieuwe natuur’. 

 Voor de mensen die een bepaalde vorm van kennis van het verleden van het 

gebied hebben, leest het verleden er zich anders aan af. De arbeiders van de 

voormalige steenfabriek die hier stond zullen die steenfabriek in het landschap 

blijven projecteren, al zijn de sporen ervan nu vrijwel allemaal uitgewist. Familie 

van de twee jonge broers Meuwsen die in de uiterwaarden werden geëxecuteerd 

omdat ze op 19 september 1944 naar een neergestort Engels vliegtuig op het 

voormalige eiland Kandia gingen kijken243, zullen hier wellicht nog steeds aan 

herinnerd worden als ze op de dijk naar het gebied kijken. Ook al bestaat het 

eiland niet meer, en ook niet de boerderij die er op stond, en is waar vroeger het 

eiland lag nu grotendeels een waterplas te zien. Dit zijn allemaal sporen van het 

verleden die niet in het landschap zelf zijn vastgehouden, maar wel in het beeld 

van het landschap in de hoofden van individuele mensen. Zijn de mensen en hun 

herinneringen verdwenen, en zijn er ook geen leesbare sporen meer in het 

landschap dan restten er alleen nog (al dan niet opgeschreven) verhalen. De vraag 

waar het buurtschap Angeroyen gelegen kan hebben komt alleen op bij mensen 

met kennis van de vroege geschiedenis van het gebied. Gebeurtenissen uit het 

verleden waarvan geen enkel verhaal of spoor bewaard is gebleven krijgen geen 

plaats in de geschiedschrijving.  

 De sporen van het verleden die nog te zien zijn in het landschap, zijn vaak 

de sporen die mensen (ook in het verleden) niet hebben willen uitwissen. Ze zijn 

                                         
241 ‘Brand in leegstaande steenfabriek in Loo’ in: De Gelderlander ed. Liemers, 30 juli 1996. 
242 Buijs, Pedroli en Luginbühl ‘From hiking through farmland to farming in a leisure 
    landscape’ 375. 
243 Evers, Duizend jaar en nog wat 159. 
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gebruikt in het geschiedbeeld van vroeger. Elementen die niet in dat verhaal 

pasten werden beschouwd als onwenselijk en hadden dus een grotere kans om te 

verdwijnen. Zo vertelt het feit dat de havezate uit de late Middeleeuwen er nog 

steeds staat, dat men gedurende al die tijd deze heeft willen behouden; behoud 

vergt immers energie en onderhoud. Het slopen van de steenfabriek daarentegen 

geeft aan dat het industriële verleden een minder geschikt verhaal wordt geacht 

om te behouden voor deze locatie op dit moment. De Riddertijd heeft zogezien 

een hogere status dan de Industriële Revolutie. Ook een eventuele keuze om hier 

de limes, dus de Romeinse tijd weer zichtbaar te gaan maken, (bijvoorbeeld als 

onderdeel van een Belvedèreproject) en niet bijvoorbeeld een latere Kleefse tijd is 

een ideologische keuze die aangeeft welk (soort) verhaal van het verleden in het 

heden het meest opportuun is. Want deze twee verhalen uit het verleden van 

Loowaard hebben zelf allebei nauwelijks sporen in het huidige landschap 

achtergelaten. Dit soort verhalen in het landschap zichtbaar willen maken vergt 

dan ook een actieve ingreep. Niet elke tijd is hier overigens even geschikt voor, 

want niet voor elke periode is een sjabloon beschikbaar waarop ingehaakt kan 

worden. Wel van de Romeinse tijd, van de ‘oertijd’ waarin wilde grote grazers door 

de natuur liepen, en van de Middeleeuwse Riddertijd, van grootmoeders tijd van de 

kleinschalige landbouw, of van de tijd van de industriële revolutie. Maar niet al 

deze tijden blijken even gewenst te zijn om nu aan herinnerd te worden, en om 

dus de sporen ervan te behouden. Zodoende kan het huidige landschap van de 

Loowaard gezien worden als de uitkomst van een strijd tussen verschillende 

groepen met verschillende ideaalbeelden van dat landschap en het wenselijke 

verleden ervan.  

 Dat betekent dat de manier waarop de vorm van het landschap zich 

ontvouwt in de tijd weliswaar haar eigen esthetiek kent, maar dat niet alleen de 

waardering van die esthetiek voortdurend wordt bijgesteld, ook allerlei elementen 

in het gebied zèlf worden veranderd, om tegemoet te komen aan die nieuwe 

waardering. Het beeld van het landschap en het landschap zelf beïnvloeden elkaar 

zodoende voordurend. En de nieuwste ingrepen in zowel het concrete landschap als 

in het beeld van dat landschap (dat bijvoorbeeld verspreid wordt in brochures) zijn 

zodoende ook op te vatten als esthetiserende ingrepen in het tijdsbeeld dat het 

huidige landschap in Loowaard moet uitstralen. 
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