
Een introductie voor de restauratie 

Inaugurele rede uitgesproken bij de aanvaarding van het 
ambt van gewoon hoogleraar in het architektonisch ont
werpen (restauratie) aan de Technische Hogeschool te 
Delft op woensdag 4 april 1973 in de Oude Kerk te Delft. 

door C. L. Temminck Groll 

(De redactie van dit jaarboek opperde al geruime tijd geleden de gedachte, 
onderstaande inaugurele rede, die om wille van het vak „restauratie" ge
houden mocht worden in de Oude Kerk te Delft i.p.v. in de aula, in het nu 
verschijnend jaarboek op te nemen. De relatie met Utrecht is uiteraard 
gering. Viermaal slechts komt kort iets uit (de stad) Utrecht als voorbeeld 
ter sprake, en één van die vier keren zal nog lang niet voor iedereen te 
vinden zijn. 
Toch is het zo, dat enige algemene gedachten over het restaureren zeker aan 
de hand van voorbeelden uit stad en provincie Utrecht kunnen worden ver
duidelijkt. Ten behoeve daarvan is er aan de oorspronkelijke notenreeks 
1 t/m 22 een nieuwe a t/m n toegevoegd). 

At no time in our history has there been such an obvious 
and increasing interest in old buildings. At no time has 
there been such a need for knowledge in dealing with the 
problems of decay, repair, maintenance and rehabilitation, 
or for the continuance of essential crafts and the study of 
new materials suitable for use in old buildings. (Ontleend 
aan: Foreword by Chairman Grafton, Society for the Pro
tection of Ancient Buildings, in Donald W. Insall, The Care 
of buidings today, London 1972). 

Bij deze gelegenheid ontmoeten twee werelden elkaar. Aan de ene kant die 
van een Technische Hogeschool, in eerste instantie gericht op het leren 
„maken" van wat de maatschappij nodig heeft en op het onderzoek naar de 
manieren waarop dat het beste kan gebeuren. Aan de andere kant de weinig 
hecht georganiseerde wereld van al diegenen, die op een of andere wijze 
bezig zijn met het onderzoek, de instandhouding en de regeneratie van wat 
anderen, vóór ons, maakten. Deze bestaat uit talloze celletjes, die doorgaans 
alleen over moeizaam lopende geldbronnen beschikken en zij moet het voor 
een belangrijk deel hebben van liefde en vrijetijdswerk. Maar zij werkt - al 
heel lang - met grote hardnekkigheid vanuit de overtuiging, dat datgene 
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wat eerder is gemaakt een essentiële rol kan vervullen in het leven van nu en 
in dat van wie na ons komen. En zij ontdekt met vreugde bij de eerstgenoem
de wereld een toenemende bereidheid om zich ook met het door-anderen-
gemaakte bezig te houden. Ik stel het daarom namens deze „tweede" wereld, 
van waaruit ik nu in de eerste een rolletje méé mag spelen, bijzonder op prijs 
dat deze, gesymboliseerd in dit gebouw, hier gastheer mag zijn en dat die 
eerste hier heeft willen komen. 

De geringe georganiseerdheid van het, overigens wel heel internationale, 
wereldje van restauratie en regeneratie heeft tot gevolg, dat de omvang van 
het werk- en vakgebied naar buiten toe voor velen weinig duidelijk is. De 
onoverzichtelijkheid wordt in de hand gewerkt doordat vele van de juist ge
noemde celletjes, behoudens enkele overkoepelende als onze ijverige Rijks
dienst voor de Monumentenzorg, zich strikt beperken tot deeltaken als kaste
len, molens, woonhuizen uit één stad of kerken in één provincie, of, zoals de 
jongste cellen - die van de plaatselijke aktiecomités -, tot één wijk of één 
straat. Voor wat de toekomst betreft sloot Reinink in zijn rede „Oud en 
Nieuw" ook verenigingen als „De Hollandse Hoogspanningsmast" al niet bij 
voorbaat uit.1) Het is daarom goed, ons hier op die omvang te bezinnen. 
Deze is immers wèl aanmerkelijk gegroeid sinds, juist 100 jaar geleden, Victor 
de Stuers in „Holland op zijn smalst" voor het eerst met nadruk waarschuw
de,2) dat het dringend tijd was het „eerder gemaakte" met groter zorgvul
digheid te behandelen. 

Hij dacht daarbij aan wat hij noemde „de Kunstmonumenten", aan Objekten 
die in zichzelf als kunstwerk (of document) beschouwd konden worden. Uiter
aard zijn er vele eerdere voorbeelden van pogingen om één bepaald, tot 
die klasse behorend, gebouw te redden. Heel mooi is de brief van 7 augustus 
1800 van Alexandre Lenoir aan de minister Chantal3) met het verzoek om 
de verkoop-voor-afbraak van een van de monumentaalste en rijkste gebou
wen die Europa gekend heeft, de (3e) abdijkerk van Cluny, ongedaan te 
maken: ,,. . . Citoyen Ministre, je vous demande au nom des arts la con
servation de ce beau monument de nos pères. . .". 

Het bezig zijn met zaken, die horen tot het allerbeste wat de mens ooit maak
te vormde dus het uitgangspunt van het bezig zijn met gebouwen uit andere 
tijdperken. Geen gering uitgangspunt (ook ik mocht eenmaal werken aan een 
gebouw, dat tot dit „beste" behoorde), maar één dat ons wel eens als een 
last op de schouders ligt. We bemoeien ons nu ook met zoveel minder „mo
numentale" zaken en dragen toch tengevolge van dat uitgangspunt nog altijd 
namen als Monumentenzorg, Denkmalpflege of Service des Monuments His
toriques! 

1) A. W. Reinink, Oud en Nieuw, Geschiedenis van de bouwkunst bekeken, rede te 
Utrecht. Groningen 1969. p. 9. 
2) Victor de Stuers, Holland op zijn smalst, De Gids 1873. derde deel. Voorts: Buil. 
K.N.O.B. 1973. p. 117. Becommentarieerde heruitgave Bussum 1975. 
3) K. J. Conant' Cluny, Mâcon 1968. p. 11. 
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Gezicht op het Kasteel Heemstede met zijn tuinen. 
(Uit: Bulletin Kon. Ned. Oudh.k. Bond 1973.) 

van een gebouw - of complex van gebouwen - maakt dat zijn plaats juist een 
van zijn meest kenmerkende eigenschappen is. Vitruvius stelde al6): „Want 
de soorten van woningen behoren anders in Egypte, anders in Spanje te zijn, 
niet eender in Pontos, weer verschillend in Rome en ook in de andere streken 
(steeds) naar de eigenaardigheden der landen en gewesten te worden aange
legd". Dit effect wordt nog versterkt, doordat wat er éérder op of rond die 
plaats gebeurde, zulk een enorme invloed kan hebben op dat gebouw of dat 
complex. Dat de kerk waar u nu bent hier en niet ergens anders ligt, is een 
gevolg van een heel stuk historie, recentelijk in een voor de gemeente ge
maakt rapport door Raue uitvoerig uit de doeken gedaan.7) 

6) J. H. A. Mialaret, Vitruvius' tien boeken over de bouwkunst, Maastricht 1914, p . 122. 
7) O.D. 205, Delft binnen de veste, struktuurstudie, Delft 1972; hierin: J. J. Raue, De 
stedebouwkundige geschiedenis van Delft. 
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Door aan de relatie gebouw/omgeving een eigen zelfstandige waarde toe te 
kennen kwam niet één, maar kwamen er twee welhaast onuitputtelijke nieu
we werkterreinen in het zicht. Het ene omvat de relatief bescheiden gebou
wen, die hun waarde ontlenen aan het feit, dat ze op de plaats staan waar ze 
staan en daar een funktie kunnen hebben.0) Het andere is het stedebouw-
kundige aspekt: een hoeveelheid van onderlinge relaties kan met elkaar een 
waarde hebben, die tot in hoge mate onafhankelijk is van de gebouwen 
zelf.d) Beschermingsmogelijkheden bestaan er in deze nog maar kort; nog 
lang niet iedereen is het duidelijk, waar het hierbij om gaat. Vooral t.a.v. dit 
tweede aspekt is een naam als „monumentenzorg" een sta in de weg. Enge
land heeft het gemakkelijker, daar heeft men verschillende woorden voor het 
bezig zijn met gebouwen en het bezig zijn met relaties. Ik citeer de Architec
tural Review van november 1970 8): „Preservation is about buildings and 
conservation is about places. They are both important contemporary activi
ties, and it is useful that the English language provides a separate word 
for each. Other languages are not so fortunate, and have to make do with 
one word, leading to constant confusion between the need to preserve some
thing untouched and the need over a wider area of ground, to preserve 
some buildings, restore others and deal with the whole area in which they 
stand in a way that retains its total - in most cases historical - character". 

Wanneer we nog een stap verder gaan, komen we bij de laat 19e eeuwse 
en jongere wijken waarin aanleg en bebouwing één geheel vormen. De waar
de ligt dan niet zozeer in de Objekten zelf, als in de mogelijkheden tot her
nieuwde bruikbaarheid tegen niet al te hoge kosten, die ze in zich dragen. We 
komen hier al voorbij de grenzen van het terrein van „restauratie", zoals al 
blijkt uit het feit, dat er voor deze aktiviteiten wèl aparte namen bestaan: 
renovatie en rehabilitatie. Onze afdeling der Bouwkunde zoekt naarstig naar 
de vorm, waarin deze rehabilitatie in het onderwijs moet worden betrokken 
en ik dacht dat wij toch wel vanuit die „restauratie" enige steentjes moesten 
aandragen. Een ander grensgebied, eveneens nog nauwelijks van de grond, is 
dat van de relatie tussen gebouwen de landschappelijke omgeving en dat van 
het „aangelegde" landschap op zichzelf.e) In dorpskernen, bij boerderijen, op 
landgoederen komen relaties voor, waarin méér speelt dan waarover onze 
bondgenoot de natuurbescherming zich kan ontfermen en wel het aspekt van 
het bezig-zijn-geweest van de mens. We zijn hier beland bij een heel andere 

8) Architectural Review 1970 II, p. 269. 

c) Amerongen toont dit duidelijk aan: de eenvoudige historische woonhuizen zouden 
in een andere samenhang, laat staan tussen moderne bebouwing van groter schaal, veel 
minder aantrekkelijk zijn, dan juist deze mooi gelede dorpskern! 
d) Voor de Utrechtse grachten is het profiel met de werven zo typerend, dat de samen
hang van het stadsbeeld eerder daardoor wordt bepaald dan door de (soms onderling 
heel sterk verschillende) huizen. Ook bij de Amersfoortse Muurhuizen is de relatie tussen 
(van buiten naar binnen): gracht, tuinen, huizen, smalle straat, kleinschalige bebouwing, 
typerender voor het totaalbeeld dan vele van de huizen zelf. 
e) Voor wat betreft de op een gebouw gerichte aanleg liggen twee van de belangrijkste 
voorbeelden van ons land in de provincie Utrecht: de lange assen door het slot Zeist en 
door het huis Heemstede bij Houten (vgl. Bull. K.N.O.B. 1973. p. 5 en 13). 
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wereld van deskundigheid en we kijken daarbij met name graag in de rich
ting van Maas. De uiterste grens in deze is wel de boomrestauratie, toegepast 
op de zonder hulp van de mens uitgegroeide boom, maar dan toch alleen 
wanneer deze staat op een door de mens bepaalde plaats. 

Tegenover grenzen naar buiten staan grenzen naar binnen. Met het restaure
ren van meubelen of schilderijen bemoeien we ons in principe niet, maar 
niet zodra gaat het om een kerkbank, een hek, een schoorsteenstuk of een 
muurschildering, kortom om inventarisstukken die uitdrukkelijk bij een be
paald gebouw horen, of we vinden dat we ze wèl in ons werk moeten betrek
ken - uiteraard ook hier niet dan in samenwerking met deskundigen uit een 
andere hoek. Meestal is het aantal inventarisstukken van importantie gering 
en dan begint voor wat betreft aankleding en inrichting het samenspel met 
de ontwerper van nu. 

Bij deze poging om te komen tot een omschrijving van het vakgebied van 
de restaurateur (in bouwkundige zin) horen ook de begrenzingen in de tijd. 

Het beginpunt kan in een heel ver verleden liggen. Het werken aan Egyptische 
tempels en het herbouwen van de Stoa van Attalos in Athene kan men als 
„restaureren" beschouwen. Wel zijn we daarbij bezig in tijdvakken, waar de 
archeoloog de scepter zwaait. Geen steen mogen we leggen, die niet de visua
lisering vormt van het resultaat van een door een archeoloog uitgevoerd on
derzoek. Pas bij wat jongere gebouwen, middeleeuwse bijvoorbeeld, wordt de 
positie van de restaurateur zelfstandiger, al moet er ook dan nog in vele 
gevallen goed naar specialisten uit de historische en kunsthistorische weten
schappen worden geluisterd en soms zullen deze het laatste woord moeten 
hebben. 

Het bepalen van het eindpunt is interessanter. Toen in de 2e helft van de 
19e eeuw het begrip restaureren min of meer officieel vorm kreeg, had dit 
nog maar zelden betrekking op zaken die jonger waren dan 200 à 250 jaar. 
Nog tot diep in deze eeuw heette in de Engelse monumentenbeschrijvingen 
alles, wat gebouwd was na het einde van het huis Stuart, de dood van Queen 
Anne in 1714, zonder meer „modern". Dit tijdsverschil tussen objekt en 
ogenblik, waarop men het als te verzorgen „monument" beschouwt is inmid
dels zelfs in de wetgeving - die toch doorgaans op de gevoelsmatige bena
dering na-ijlt - al sedert 1961 ingelopen tot 50 jaar. Voor de zeker al zorg 
eisende gebouwen uit de jaren '20, die wonderlijke periode waarin het beste 
in de architektuur 10 jaar vóór lag op de techniek, bestaat veel belangstel
ling. Zo is er voor het behoud en de restauratie van het Rietveld-Schröder-
huis een stichting in het leven geroepen. 

In plaatselijke verordeningen, als die van Utrecht uit 1929/31, wordt soms 
zelfs al geen enkele afstand in de tijd als eis gesteld. Ook in de praktijk blijkt, 
dat we tot een meer nabij verleden al genoeg afstand kunnen nemen om de 
uitingen als „verschijnsel" te kunnen waarderen. In 1969 signaleerde ik, voor 
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het eerst, een positieve waardering van de Middelburgse herbouw van na 
'40,f) onder aankomende studenten en ik voorspel bij deze, dat het niet lang 
meer zal duren of de „Bossche School" uit de jaren '50 komt weer in de be
langstelling.«) Voor wat een nog recenter verleden betreft preludeert Praks ar
tikel over onze aula, in „Delftse Studiën",9) al op het monument-worden 
van dit gebouw met zijn sterke kwaliteiten. 

Hiermee kom ik op iets essentieels: leeftijd is niet voldoende - behalve wan
neer deze heel erg hoog is -, kwaliteit is een vereiste, om mensen bereid te 
vinden iets voor instandhouding over te hebben. Hieraan mag wel worden 
toegevoegd, dat heel lang alles, wat gemaakt werd alleen al een zekere echte 
kwaliteit had dank zij het voortkomen uit sterke, langzaam gegroeide, dik
wijls regionaal gebonden, tradities. Veel voortbrengselen, met name ook ste-
debouwkundige, van recenter tijdperken missen zowel deze kwaliteit als die 
van te zijn gemaakt vanuit een duidelijke visie. 

Mag ik een voorbeeld aanhalen uit de historie van de auto? Een architektuur-
bederver, zoals Kousbroek hem terecht noemt,10) maar een ding dat dank zij 
zijn snel verlopen vormgeschiedenis vele verschijnselen markant kan illustre
ren. Er gaat in Delft geen dag meer voorbij, of men ziet een Citroen 11 rijden, 
„gerestaureerd" door een student. Niemand haalt het in zijn hoofd om bv. 
een Hudson uit de jaren '50 weer tot leven te wekken. Op dat moment was 
die voor de meesten „moderner" dan het op '34 teruggaande Citroen-ont
werp, nu ziet men er slechts een verouderde pudding in, terwijl de „11" nog 
steeds aantoont dat een stuk techniek een kunstwerk kan zijn. Om weer op 
architektuur en stedebouw terug te komen: de aula wordt monument, maar 
dat de Mekelweg „beschermd stadsgezicht" zal worden betwijfel ik in aller
hoogste mate, behalve wanneer onze Willem Bever er op een nacht 10.000 
van zijn wonderbomen zou planten, zodat we de gebouwen via,,jeeuwig zin
gende bossen" zouden kunnen betreden.103) 

Na deze inleiding over met „wat" we bezig kunnen zijn, wil ik aan de orde 
stellen „hoe" we er mee bezig zijn, om met enige opmerkingen over het meest 
essentiële, het „waarom", te eindigen. 

9) N. L. Prak. De nieuwe aula van de Technische Hogeschool, in Delftse Studiën, 
Assen 1967. p. 386. 
10) R. Kousbroek. Anathema's 3, Amsterdam 1971. p. 67. 
10a) De tekst was juist gezet, toen een dergelijk beeld ook verscheen in Bouw (1973. 
p. 367). in verband met de Bijlmermeer! 
f) In onze provincie geeft de herbouw van Rhenen een goed voorbeeld van dezelfde 
architectuuropvatting, dikwijls aangeduid als ..Delftse School". Deze trachtte door 
middel van aandacht voor de ambachtelijke aspecten van het bouwen een zekere ver
wantschap met het historische stadsbeeld te creëren. 
g) Hierbij werd vooral de vormentaal van de vroeg-christelijke kerkbouw als uitgangs
punt genomen. Behalve in Noord-Brabant zijn er met name in de Betuwe (veel oorlogs
schade!) veel voorbeelden van deze bouwtrant te vinden. De R.K. kerk te Doorn is een 
aardige, bescheiden vertegenwoordiger ervan; de meest exotische uiting van deze school 
(met bijmengingen vanuit andere hoeken) is misschien wel het Kruisherenklooster van 
architect Schijvens bij Amersfoort! 
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Luchtfoto van hel Broederplein te Zeist 
(Uit: Bulletin Kon. Ned. Oudh.k. Bond 1970.) 

Is het „wat" voor de buitenwereld al weinig duidelijk, het „hoe" is nèg on
duidelijker. Ik zei al dat ons wereldje uit vele cellen bestaat, en er bestaan 
dan ook vele meningen. Wat de één voorstaat, vindt de ander ontzettend. 
Weinig uitspraken drukken dit beter uit dan die, uit 1904, van de beroemde 
kunsthistoricus Strzygowski11): „Für ewige Zeiten aber sollte das „Restaurie
ren" verdammt sein", nadat hij de Paltskapel van Aken had bezocht. In 
feite is hij boos, omdat er „teveel" is gedaan, het gebouw was opgesierd op 
een manier die niets met de Karolingische architektuuropvatting had uit te 
staan. Om diezelfde reden had, in 1877 al, William Morris de „Society 
for Protection of Ancient Buildings" opgericht,12) „to further his campaign 
against the ruthless and destructive restoration then fashionable". Nog steeds 
kunnen veel weerstanden tegen restaureren herleid worden tot weerstanden 
tegen een „teveel". 

Ik noemde u zojuist een reeks van soorten objekten, waarmee de restaura
teur bemoeienis kan hebben en het zal u duidelijk zijn, dat elk van die soorten 
een eigen benadering vraagt, dat er binnen elke soort vele nuances bestaan en 
dat menig objekt tot méér dan één soort behoort. De manier van benaderen 
kan variëren van een pure conservering van wat men aantreft tot een volledig 
opnieuw optrekken (campanile van Venetië.13)) 
Een oude omschrijving van restaureren luidt: terugbrengen in de oorspron-

11) J. Strzygowski, Der Dom zu Aachen und seine Entsteilung, Leipzig 1904. slotwoord. 
12) A. R. Powys. Repair of ancient buildings, London 1929. p. VII en Architectural 
Review' 1970 II. p. 269. 
13) De toren is volledig ingestort op 14 juli 1902. 
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Ontwerp voor de bebouwing van het Broederplein, 1747 of 1748. 
(Archief Evang. Broedergemeente en Rijksarchief Utrecht) 

kelijke staat. Een kerk als deze - niet voor niets heb ik gevraagd u hier te 
mogen uitnodigen - maakt het duidelijk, dat in vele gevallen iedere poging 
daartoe een fiktie zou zijn. Maar ook wanneer we, zoals hier voor de hand 
lag, vroege en late fasen gelijkelijk in ere willen laten,h) ontkomen we er toch 
niet aan om onder de meer recente wijzigingen en toevoegingen een opruiming 
te houden. De schotten, die hier stonden, zoudt u niet terug willen hebben, 
maar wààr trekt men de grens? 

Mogen we, wanneer bekend is wat er was, een vroege toestand (bv. het 
schip van de Utrechtse Dom) terug brengen? Bij veel herstellingen na oorlogs
schade heeft men dat op overtuigende wijze kunnen doen. Mogen we een 
historische toestand maken, waarvan we weten hoe hij zou zijn geweest, 
als hij er ooit was geweest? Ook dàt kan.1) Of moeten we terugbrengen wat er 
niet meer is, resp. afmaken wat nooit is klaargekomen, in afwijkende vor
men? Hetzij historiserend, met alle gevaar voor afglijden naar geschiedver
valsing en het besteden van monumentengeld aan namaak, hetzij eigentijds J) 

h) In het jaarboek van 1973 (p. 179) is er al op gewezen, dat bij de restauratie van de 
Amersfoortse Muur huizen eigenlijk bij woonhuizen voor het eerst in Nederland - rond 
1930 - het nââst elkaar laten voortbestaan van verschillende fasen duidelijk een uitgangs
punt heeft gevormd. 
i) De bouw van de z.w.-vleugel van het Broederplein te Zeist, ten behoeve van de Rijks
dienst voor de Monumentenzorg volgens het - ook op andere plaatsen - onvoltooid ge
bleven ontwerp van 1747/48 (vgl. Bull. K.N.O.B. 1970, p. 4), is daarvan een voorbeeld, 
j) Nederlands beroemdste voorbeeld van (toenmalig) „eigentijds" aanvullen van een 
historisch monument is de bekroning naar ontwerp van M. de Klerk voor de toren van 
IJsselstein (Wendingen 1929, nr. 4). 
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en wat verstaat men daaronder dan wel? Van beide manieren van doen zijn 
zowel oude als recente voorbeelden aan te halen. Ik zou in dit verband een 
schets willen noemen, die ik Herzberger heb zien maken op 31 maart 1952 
(hij mag de datum verifiëren als hij zijn schetsboeken heeft bewaard!) tijdens 
een schetsexcursie naar Vlaanderen. De toen nog maar half herbouwde Laken
hal van leper completeerde hij als massa door middel van een ijl skelet met 
veel glas - precies zoals men 4 jaar later in Keulen het verwoeste gedeelte van 
de 13e eeuwse Hahnentor zou herbouwen.14) 

Dezelfde vragen doen zich voor ten aanzien van toevoegingen, die niet op 
een oud element terug gaan en ten aanzien van het vullen van in een stede-
bouwkundige struktuur gevallen gaten. Zowel het werken in de „stijl" van 
gebouw of omgeving als in een meer vrije historiserende vormgeving doet 
dikwijls afbreuk aan de authenticiteitswaarde van dat, wat echt is. Iets nieuws 
zonder meer voegt zich doorgaans slecht, we moeten zoeken naar nieuw-met-
bijzondere zorg. Waaruit bestaat dan die zorg? Bij een m.i. bijzonder goed 
voorbeeld als King's Lane Courts, Cambridge 15) bestaat deze o.m. uit een 
zelfde liefde en aandacht per m2 als eens werd besteed aan het achtergelegen 
Queens' College, (afb. blz. 39). Ook bescheidenheid - en dikwijls speelsheid 
- spelen in deze een belangrijke rol. 

Evenals ten aanzien van de vormgeving doen zich ook ten aanzien van meer 
praktische aspekten steeds tal van mogelijkheden voor. Uiteraard moet men 
zich aanpassen aan de gebruikseisen, maar altijd is er een „tot hier toe en 
niet verder", van waar af de gebruiker zich moet aanpassen aan het objekt. 
De ornamenten boven uw hoofd illustreren het conflikt, dat daardoor kan 
ontstaan. Enerzijds had men ze graag wat luchtiger gemaakt, anderzijds moe
ten ze u warmte geven en zo ontstonden de wat plompe apparaten, die er 
hangen. Dikwijls dwingen financiële beperkingen tot een compromis. Waarop 
kan bezuinigd worden, wat kan er worden uitgesteld? Hoe krapper de midde
len, hoe scherper de prioriteiten moeten worden omlijnd. Dit hoeft overigens 
lang niet altijd een nadeel voor het resultaat te zijn, zolang we de bezuiniging 
zoeken in het laten zitten van onderdelen, die we nu eigenlijk nog „lelijk" 
landen. Een volgende generatie is daar meestal alleen maar dankbaar voor! 

Mogen, los van eventuele financiële belemmeringen, authentieke stukken, die 
verweerd maar construktief goed zijn, vernieuwd worden om de ontworpen 
vorm beter te kunnen tonen? Waar, wanneer en hoe kunnen we nieuwe ma
terialen en technieken - zichtbaar of onzichtbaar - toepassen? Doen we wel al 
het mogelijke om nog herkenbare, maar inwendig verzwakte, elementen met 
behulp van chemische hulpmiddelen te handhaven? Een copie blijft immers 
maar een copie. Al in 1907 schreef Th. van Erp, bezig aan de Borobu-
dur 16): „Elke poging om bijvoorbeeld teniet gegane plastiek of ornament 

14) Jahrbuch der Rheinischen Denkmalpflege XX. 1956, p. 165 en XXI, 1957. p. 129. 
15) King's Lane Courts, tussen Trumpington Street en Queens' Lane, Architekten: 
James Cubitt & Partners en Fello Atkinson. Bouwjaren: 1965-'68. 
16) C. C. Th. de Beaufort, De Borobudur, in Bouw 1971, p. 395. 
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King's Lane Courts, Cambridge, als introductie tot de wat meer 
naar achleren gelegen binnenhof van Queens College. Er is dui
delijk naar een relatie gezocht tussen duidelijk-herkenbaar „nieuw" 
en historisch zeer waardevol „oud". In beide gevallen is er een 
hoge, verticaal gelede bovenbouw in wit en zwart op een bakste
nen onderbouw. Een forse horizontale iets uitgekraagde (dus scha-
duwgevende) band fungeert als scheiding. In beide gevallen komen 
in de bovenbouw uitgebouwde elementen met onder 45° schuin 
staande vlakken voor; de detaillering is in beide gevallen uiterst 
verzorgd en fijn van schaal. 

na te bootsen, zou, afgescheiden van het ontoelaatbare van een dergelijke 
„vervalsing van de oude oorkonde", gedoemd wezen op een hopeloze mis
lukking uit te lopen". Het is uiterst merkwaardig, dat met de waarde die 
men op allerlei terreinen toekent aan authenticiteit, of het nu om een schil
derij of een postzegel gaat, op het gebied van de (oudere) architektuur 
dikwijls zo luchtig wordt omgesprongen. 

In hoeverre moet men toegeven aan het verlangen van de vakman om een 
„goed stuk werk" af te leveren, „als nieuw"? Men kan hierop antwoorden -
de woordspeling is niet van mij -, dat men in de restauratie een beter stuk 
werk oplevert door een minder goed stuk werk op te leveren en soms zelfs 
het beste door in het geheel geen (zichtbaar) werk op te leveren. Ons vak 
heeft trouwens een aspekt, waarbij al of niet zichtbaar werk totaal niet aan 
de orde komt: dat van het overleg en het zoeken van bestemmingen. 
Ir. R. Meischke heeft eens gesteld: bijna ieder gebouw is al eens wegge
dacht. Dan hier, dan daar, komen er plannen op om iets, wat aantrekkelijk 
is, te vervangen door iets wat duidelijk minder aantrekkelijk is, meestal om
dat er dan meer mee verdiend kan worden. Het is dan mede onze taak, te on
derzoeken of het belang van het doel het offer rechtvaardigt en in het bijzon
der onze taak om na te gaan of het doel ook niet met handhaving van het 
bestaande kan worden bereikt. Aan voorgangers van ons soort mensen is het 
te danken, dat de gracht hier voor de toren niet in de jaren '20 omwille van 
een trambaan is dichtgegooid! 
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Zo zien we een veelheid van manieren van doen, waaruit gekozen moet v/or
den. Wat in het ene geval goed is, kan funest zijn in een ander. Er is be
hoefte aan een zo breed en diepgaand mogelijk onderzoek naar het systeem 
van verbanden tussen enerzijds de Objekten, hun waarden, hun ruimtelijke 
samenhang, de waarde daarvan, de mogelijkheden en de eisen en anderzijds 
de manier van aanpak. Onze sektie zal daarin een rol kunnen en moeten 
spelen; een grote belangstelling voor deze materie is aanwezig. Een basis daar
bij wordt gevormd door de vanwege de K.N.O.B. in 1917, 1950 en 1953 17) 
opgestelde „grondbeginselen". Als richtlijn kan de volgende kernachtige 
formulering dienen, te vinden in een van de weinige boeken die de theorie 
van het restaureren behandelen: Brandi's „Teoria" van 1963 18): „. . .senza 
commettere un falso artistico o un falso storico". Ofwel: laat niet voor het 
werk van een ander doorgaan, wat je eigen werk is en spiegel geen andere 
geschiedenis voor, dan die welke er heeft plaatsgevonden. Dat houdt niet in 
dat er niet heel veel mag worden veranderd, maar het legt wel beperkingen 
op aan de manier waarop er wordt veranderd. Wie zondigt tegen deze regel, 
ondermijnt de basis van ons vak. En toch . . . soms wil de mens bedrogen 
worden! 

Behalve dit gebied van onderzoek zou ik nog een paar andere willen noemen. 
Eén daarvan is het hardnekkig zoeken naar mogelijkheden om een eind te 
maken aan het afschuwelijke verschijnsel, dat de kosten in de restauratie nog 
sneller oplopen dan in de nieuwbouw. Een tweede betreft het opbouwen van 
een methode om te analyseren en te leren analyseren, wat in een bepaalde 
situatie de meest karakteristieke aspekten zijn van een objekt of een samen
hang. Zulks in de hoop meer inzicht te krijgen in wat ik hier eens noemde 
de „spirit of the place" en met het doel een bijdrage te leveren tot een zo dui
delijk en gericht mogelijk beleid t.a.v. al datgene wat we „erfden", teneinde 
onze nakomelingen zo min mogelijk te kort te doen. Dit vereist onderzoek 
naar de denkwereld van de mensen die de Objekten maakten, naar hun rela
tie tot diegenen die de omgeving vorm gaven, waarin zij ze maakten, naar 
die van de mensen die ze later aan hun eigen leven aanpasten en naar de mo
gelijkheden die al deze mensen hadden, sociaal, technisch en financieel. De 
tijd ontbreekt om hier nu ook maar enigszins op in te gaan; een „spirit" 
laat zich trouwens ook nooit helemaal vangen. 

Er rest ons immers nog na het „wat" en het „hoe" de vraag van het „waar
om". In 1955 verscheen er een uiterst belangwekkend nummer van de Ar
chitectural Review, „Outrage" geheten.19) Het begint als volgt: „This issue 
is less of a warning than a prophecy of doom . . ." Geen zin uit de tijd van 
het rapport van de Club van Rome, maar een van 18 jaar geleden! Dit num
mer beschrijft op een indringende manier, hoe onmenselijk de omgeving 

17) In 1917: afzonderlijke publicatie. Verder: Bulletin K.N.O.B. 1950. p. 105 en 1953 
kol. 169. 
18) Cesare Brandi. Teoria del Restauro, Rome 1963. p. 36. 
19) Ian Nairn, Outrage, Architectural Review 1955 I, p. 365. 
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Wijk C, Waterstraat 1900. (Gem. Archief Utrecht) 

van de mens er zal gaan uitzien, wanneer we dóór zouden gaan met het al-
les-verslindende slordige omspringen met wat we hebben (en de Engelsen zijn 
toch echt niet berucht als de meest slordige gebruikers van onze aardbo
dem). 

Wel, we zijn doorgegaan, nog heel lang, om pas sinds kort - Amelisweerd, 
Leidse Baan - wat bij te sturen in de richting van grotere voorzichtigheid 
met het bestaande, een richting die al gesuggereerd wordt in een even be
langrijk nummer van diezelfde Review: „Counter Attack" van 1956.20) On
dertussen is op talloze plaatsen het beeld al ontstellender, dan men toen in 
de somberste voorspellingen durfde te geven. Van het massaal slopen van hele 
wijken, van het totaal dichtslibben met auto'tjes, had men toen kennelijk 

20) Ian Nairn e.a. Counter Attack, Architectural Review 1956 II. p. 355. Zie ook de 
uitgave van de Raad van Europa, Past in Future, Luik 1969. 
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nog geen notie. Het woord „kaalslagsubsidie" was nog niet uitgevonden. Het 
is werkelijk rampzalig wat er sinds '55 allemaal met onze steden en dorpen, 
met onze omgeving, met de wereld is gebeurd. Dit ondanks alle goedbe
doelde plaatselijke pogingen om het nieuwe met meer voorzichtigheid en 
zorgvuldigheid te bouwen en om het oude te restaureren en te regenereren. 
Misschien denkt u, hier zo langs de Oude Delft lopende, „het valt wel mee". 
Het valt niet mee, gaat u maar eens dóór naar het zuidoosten. Onmenselijker 
kan het niet: er ligt één kale vlakte, waar eens huisjes stonden. Misschien 
wel bescheiden en vervallen, maar toch heel persoonlijke en zeker regenerable 
huisjes.k) 
Het eerstgenoemde Review-nummer geeft gelukkig na de „prophecy of 
doom" nog een „if": „if what is called development is allowed to multiply 
at the present rate". Het inzicht, dat we die „ontwikkeling" inderdaad aan 
banden moeten leggen, begint te dagen. O.m. hier aan de T.H. en al heel in 
het bijzonder aan onze afdeling Bouwkunde. Maar tot nu toe gaat er nog 
steeds in iedere tijdseenheid méér mis dan in de vorige, dat moet u maar 
aannemen van iemand die zich er in heeft getraind om in elk beeld van 
nu, de film te zien die eraan vooraf ging. 

Het gaat bij de mondiale instandhoudings-problematiek21) uiteraard om 
veel en veel méér dan alleen de „gebouwde omgeving". Maar deze vormt 
wel een onderdeeltje waar we allen heel direkt mee te maken hebben en een 
dat heel illustratief is. Zoals ik de snelle auto-historie gebruikte om een 
verschijnsel in de geschiedenis van het bouwen te illustreren, zo is wat we 
met onze steden doen een afspiegeling van hoe erg het is, wat we met de we
reld doen. Beter „restaureren" en niet voor al het overige zorgen is nonsens. 
Omgekeerd zal zodra we beter voor het geheel gaan zorgen, dat te zien zijn 
aan „beter" restaureren. 

In het bouwvak wordt aan het „maken" het honderdvoudige besteed van 
wat aan instandhouden wordt besteed en de verhoudingen in het groot tussen 
de hoeveelheden geld voor „maken" en voor „instandhouden" zullen zeker 
nog ongunstiger liggen.1) Het eerste is dan ook lucratiever: „maken" gaat dik
wijls gepaard met „opmaken" en de waarde van het opgemaakte komt als 
schijnwinst naar voren. Toch is het niet zo, dat de maatschappij zich geen 
behoorlijk instandhoudingsbeleid zou kunnen permitteren. Het gaat er alleen 
om, hoe men de prioriteiten stelt. Eens stelde men pyramides, eeuwen later 
kathedralen, als prioriteit en ze kwamen klaar. Toen sloegen de ideeën daar
achter niet meer aan, er kwamen nog enkele zoutzak-pyramides en onaffe 
kathedralen en het hield op. Het klapstuk van déze tijd was het sturen van 
mensen naar de maan. Wat nu aan de orde komt is: in-leven-blijven. 

21) Nieuwsbull. K.N.O.B. 1972. p. 112*. verslag jaarvergadering. 

k) Over Wijk C in Utrecht kan hetzelfde gezegd worden! 
1) In deze cijfers is sedert 1973 zeker een verandering ten goede gekomen, zowel dank 
zij nieuwe maatregelen van het ministerie van V.R.O. als tengevolge van de voor werk-
verruimingsobjecten ter beschikking gestelde gelden. 
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Nederland is bereid meer dan een half miljard op te brengen aan autover
zekeringspremies, voor iets dus waarvan toch ieder hoopt het nooit nodig 
te hebben. Dit is meer dan tienmaal zoveel als de som die het Rijk bijdraagt 
aan restauraties!"1) Deze laatste som - ter grootte van 2 of 3 flinke kantoorge
bouwen - heeft als ideëel uitgangspunt nog steeds De Stuers' selecte groep 
„Kunstmonumenten" en niet dat van de zorg voor een essentiële brok van alles, 
wat door vroegere generaties is gemaakt. In andere landen liggen de ver
houdingen hetzelfde. Ik bepleit graag hogere subsidies, maar langs die weg 
alleen komen we er niet. We zagen dat de gemeenschap heel veel kan op
brengen, zodra de bereidheid bestaat om aan iets prioriteit te geven. Daarom 
kan het stimuleren van bereidheid om bezig te zijn met zaken, die het in stand 
blijven in zijn totaliteit ten goede komen een blijvender en minder kunstmatige 
manier vormen om een regeneratieproces, waar we werkelijk allen bij moeten 
worden betrokken, op gang te brengen. Alleen al een duidelijker fiscale schei
ding tussen regeneratieve en consumptieve aktiviteiten zou een goede stimu
lans kunnen vormen.22) 

Nogmaals: wat wij in de restauratie doen betreft maar een klein deeltje van 
alles, wat onder de voet dreigt te worden gelopen. Maar een deeltje, dat iets 
laat zien van de vele manieren waarin de mens zich kan uiten: nu, vroeger, 
hier en elders; van de zorg, die hij aan zijn omgeving besteedde en van de 
liefde, die hij daarvoor kon opbrengen. Het is daarom, dat ik juist aan dàt 
deeltje zo in 't bijzonder mijn hart heb verpand.") 

22) Nieuwsbull. K.N.O.B. 1971. p. 131*. rapport aan de Regering: nieuwsbull. 1973, 
p. 134*. 

m) Uiteraard zijn de cijfers gewijzigd, maar de verhouding zal wel ongeveeer gelijk zijn 
gebleven. 
n) Vgl. Maandblad Oud Utrecht 1965, p. 36. 
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