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Reconstructie en 
replica als erfgoed

8 november 2016

Historisch Railvervoer Nederland

We ervaren dit als erfgoed en monumenten zoals dat eruit behoort te zien. Dit is wat we 
als echt ervaren. Toch is er veel onechts, veel dat niet klopt met een situatie die er 
vroeger is geweest. En waarvan we doen alsof we het in stand houden.

Erfgoedprofessionals en -publiek hanteren een bepaalde taal en begrippenapparaat om 
een gewenst beeld op te roepen. Erfgoed kent een oorspronkelijke staat en die dient 
behouden te blijven. Zo nodig brengen we objecten terug in die oorspronkelijke staat. 
We herstellen het object dan in zijn oude glorie en luister.
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Maurizio Cattelan, America, 2016, collection The Guggenheim Museum New York. 
Geïnstalleerd en te gebruiken door publiek.

De kunstenaar speelt een spel met verschillende concepten en normen binnen de kunst 
en binnen de samenleving.

Is het een authentiek kunstwerk? Of is het een replica. 

Het is in ieder geval een verwijzing naar Marcel Duchamps urinoir, dat in z’n 
oorspronkelijke uitvoering niet meer bestaat, maar door Duchamp opnieuw is 
‘uitgevoerd’ in 19..

Cattelan gebruikt ook het beeld van de hedendaagse kunst als een doorgeslagen 
ontwikkeling. Het kan niet gek genoeg als het maar de burger van z’n sokken blaast, 
chocqueert en bruskeert.
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Archeologen kennen een ontwikkeling – en die is nog volop gaande – waarin 
reconstructies en replica’s een belangrijke plaats innemen. Ze worden gebruikt om 
kennis en inzicht te verwerven, ze zijn deel gaan uitmaken van een bepaalde 
wetenschappelijke praktijk, de experimentele archeologie. En ze zijn van belang om 
archeologie te kunnen beleven. Zowel door het na te doen, re-enactment, als door het 
als evenement mee te maken.
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Onlangs heeft het Archeon de status van geregistreerd museum gekregen. Dat was een 
lastige beslissing. De museumnorm stelt een collectie centraal en die wordt geacht te 
bestaan uit authentieke objecten. Bij het Archeon zijn het reconstructies, gebouwen en 
situaties, die de kern van de collectie vormen. Die zijn wetenschappelijk onderbouwd en 
van elke reconstructie is een gedegen documentatie aangelegd. 

In de aanloop naar de voordracht en erkenning van de Romeinse Limes als 
Werelderfgoed in Nederland krijgt de beleefbaarheid een belangrijke plaats. Juist in 
Nederland is veel niet zichtbaar, terwijl een publiek draagvlak van groot belang is voor 
het slagen van de nominatie. 
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Opnieuw de Valkhof, hier met een mock up van de Donjon, die er vanaf de 
Middeleeuwen heeft gestaan. Het is een langdurig project, dat veel hobbels moet 
nemen en op veel weerstand stuit. Ook de toenmalige staatssecretaris Van der Laan 
sprak haar grote zorgen uit en toonde daarmee een afkeuring van de reconstructie. Het 
leek haar geen gebouw dat in aanmerking zou kunnen komen voor een 
rijksmonumentale status.
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Behouden gaat voor vernieuwen
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Toch is er geen categorische uitsluiting van reconstructies uit het monumenten register. 
Er zijn verschillende reconstructies die in het register zijn opgenomen. 

Niet ver van Nijmegen is deze reconstructie te vinden: het paleis van Pilatus op het 
terrein van de Heilig Land Stichting, nu Orientalis. Het maakt deel uit van een 
verzameling gebouwen die situaties in het Heilig Land reconstrueren. En het is een 
rijksmonument.

Nu is het interessante dat het niet zozeer vanwege de reconstructie Rijksmonument is, 
maar omdat het complex een gaaf voorbeeld is van een devotiepark. En dat is een 
belangrijk historisch fenomeen.
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Kasteel Sypesteijn is een prachtig voorbeeld van een reconstructie. De laatste telg van 
het geslacht Sypesteijn, jonkheer …, had een uitzonderlijk grote belangstelling voor zijn 
voorvaderlijke geschiedenis en zag zichzelf als hoeder daarvan. Op grond van zijn 
archiefonderzoek veronderstelde Sypesteijn dat het verdwenen voorvaderlijke slot in 
Nieuw Loosdrecht moest hebben gelegen. Speurwerk ter plekke leverde hem een 
fundament op, en hij was er van overtuigd dat dit van het betreffende voorvaderlijke slot 
moest zijn geweest. Met veel enthousiasme en de hulp van vele betrokkenen heeft hij 
het slot herbouwd. Dat later bleek dat het fundament niet van een slot, maar van twee 
boerderijen moet zijn geweest doet weinig af van de prestatie. Het heeft de status van 
Rijksmonument gekregen, als voorbeeld van een historische reconstructie. Niet voor 
niets is Sypesteijn onderwerp van het eerste hoofdstuk in de serie Plaatsen van 
Herinnering, de Nederlandse versie van Pierre Nora’s Lieux de Memoire. 
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Een uitstap naar Berlijn om te laten zien hoe fexibel de omgang met reconstructies en 
replica’s kan zijn. Dit is het Stadtschloss rond 1900
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Het is zoals veel gebouwen in Berlijn zwaar gehavend uit de Tweede Wereldoorlog 
gekomen. Dat was één reden voor de Oost-Duitse regering om het af te breken en er 
een nieuw Volkspalast voor in de plaats neer te zetten. Een symbool van de overwinning 
van het volk op de oude orde en een teken van de revolutionaire veranderingen in de 
communistische maatschappij.
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Lang heeft het niet geduurd. Kort na de val van de muur en de Wende is het Volkspalast
verdwenen. Opnieuw was dit een teken van de verandering van de maatschappij. De 
herbouw van het Stadtschloss is in volle gang en nadert z’n voltooiing.
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Binnenkort zal Paul Spies, sinds begin dit jaar directeur van de Berlijnse stadsmusea, er 
in trekken en een verdieping van het immense gebouw inrichten als museum van de 
inwoners van Berlijn.
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Overigens is het goed om je te realiseren dat de Nederlandse, westerse praktijk van 
erfgoedzorg elders tegenhangers kent die andere normen, waarden en praktijken 
hanteren. De Japanse cultuur gaat anders om met de continuiteit van z’n materiele 
erfgoed. Het beheer en behoud van belangrijke tempelcomplexen is daar een goed 
voorbeeld van.
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De molen Windlust in Burum, Friesland, voor en na de brand en herbouw.

De molen is volledig afgebrand in 2012.

Vervolgens is de molen herbouwd, met veel steun van de lokale gemeenschap die de 
molen zien en ervaren als een belangrijk element van hun lokale identiteit.

De eigenaar heeft de overtuiging dat het één en dezelfde molen is en maakt daarom 
aanspraak op de status van Rijksmonument. De mogelijkheid om voor de exploitatie van 
de molen subsidie te kunnen krijgen speelt daarbij een rol. Zonder subsidie lukt het niet 
de molen te onderhouden. 
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Het is de moeite waard om het taalgebruik te bestuderen.

De aanduiding oude staat in de kop suggereert authenticiteit. Het is hetzelfde gebouw.

Maar het woord gebouwd maakt duidelijk dat er een nieuw gebouw staat.

Mooie suggestieve combinatie.
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De RCE is bezig met een up date van het monumentenbestand. Dat betreft in de eerste 
plaats een controle van alle data en informatie in het bestand. Maar daarnaast worden 
ook gesprekken gevoerd over de houdbaarheid, de degelijkheid van het bestand. Is het 
zinvol om opnieuw te kijken naar de redenen waarom een gebouw rijksmonument is? 
Klopt het allemaal nog of hebben zich veranderingen voorgedaan die herziening 
rechtvaardigen?

Dit is een voorbeeld van een monument in de Minrebroederstraat in Utrecht. Links de 
situatie enkele jaren nadat het pand was opgenomen in het monumentenbestand, 
rechts de huidige situatie. Het is onmiskenbaar dat er een nieuw pand staat. Maar het 
ziet er authentiek uit en is ook zorgvuldig gereconstrueerd. Weinig voorbijgangers zullen 
de wenkbrauwen fronsen als ze te horen krijgen dat dit een rijksmonument is. Toch 
wordt nu bij de RCE de vraag gesteld of er een reden is voor heroverweging.
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Een ander voorbeeld van een rijksmonument in het oosten van het land. Het is duidelijk 
welk deel van het gebouw rechts een directe materiele relatie heeft met het achttiende 
eeuwse huis dat het pretendeert te zijn. Een vraag die hier naar voren is gebracht is of 
we een nuancering in de ondersteuning zouden kunnen aanbrengen en de subsidie 
beperken tot dat gedeelte dat materieel authentiek is.
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Deze houten brug (rijksmonument) is om begrijpelijke redenen grotendeels vervangen 
bij de laatste grote onderhoudsbeurt. Toch is hier de status van rijksmonument 
gehandhaafd. Een argument is de betekenis die de brug heeft in het karakter van het 
landschap. Het is in het algemeen een belangrijk motief om radicale wijzigingen, zoals 
vervangen door een moderne constructie, tegen te gaan: handhaven van het beeld. 
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Het Rietveldpaviljoen in het park van het Kröller-Müller Museum te Otterlo.

Geldt als een enigszins problematische casus in de restauratie-architectuur, want bij de 
laatste ‘restauratie’ is veel oorspronkelijk materiaal vervangen, terwijl dat in de ogen van 
restauratiearchitecten, die meedongen naar de opdracht en voorstellen hebben 
ingediend, niet nodig was.
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Omroep Gelderland donderdag 14 oktober 2010, 16:07 

Opgeknapt Rietveldpaviljoen open 

Opgeknapt Rietveldpaviljoen open

OTTERLO -In het Kröller-Müller Museum in Otterlo is donderdag het 
Rietveldpaviljoen weer in gebruik genomen na een ingrijpende restauratie. 
Het paviljoen is gerestaureerd aan de hand van bouwtekeningen uit 1965. 

Het is gedemonteerd en opnieuw opgebouwd met hedendaagse materialen 
maar in de stijl zoals Gerrit Rietveld (1888-1964) die voor ogen had. 

Rietveld ontwierp het paviljoen in 1955 voor een tentoonstelling in park 
Sonsbeek in Arnhem. Het werd afgebroken, maar in 1965 weer 
opgebouwd als eerbetoon aan de architect. 
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http://www.dearchitect.nl/nieuws/2010/10/14/rietveldpaviljoen-opgeleverd.html

Rietveld-paviljoen klaar voor gebruik

Het nieuwe Rietveldpaviljoen

Vandaag wordt het door de Rijksgebouwendienst gerestaureerde Rietveld-
paviljoen in het Kröller-Müller Museum in Otterlo feestelijk in gebruik 
genomen. Het paviljoen is gedemonteerd en op basis van de 
bouwtekeningen uit 1965 opnieuw opgebouwd. Hierbij is gebruik gemaakt 
van hedendaagse materialen met de uitstraling, textuur van de materialen 
die Rietveld oorspronkelijk heeft gebruikt. Waar mogelijk zijn bepaalde 
bouwmaterialen hergebruikt.

Op enkele voor het oog nauwelijks zichtbare details zijn weloverwogen 
concessies aan het oorspronkelijke materiaalgebruik gedaan, om 
daarmee het paviljoen minder onderhoudsgevoelig te maken en een 
zekere mate van duurzaamheid mee te geven.
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werkzaamheden waarbij de huidige staat van het monument of een deel 
daarvan wordt teruggebracht naar een vroegere staat. Hierbij gaan 
doorgaans monumentale waarden verloren. Het moet gaan om een 
substantiële aantasting dan wel wijziging van het monument waardoor de 
staat van het monument wezenlijk wijzigt. 

Voorbeelden van reconstructie zijn: 

het herbouwen van een verdwenen toren aan een kerk;

het opbouwen van een ruïne;

het reconstrueren van een gevel, bijvoorbeeld door het vervangen van de 
19de-eeuwse vensters door vensters in 18de-eeuwse vorm;

het terugbrengen van een al dan niet veronderstelde vroegere staat van een 
interieur (inclusief kleurstelling);

het terugbrengen van een eerdere staat van een parkaanleg; 

het completeren van een molen.

Uit een concept versie van de richtlijnen en overwegingen van interventie-ethiek: een 
aanzet tot een omschrijving of definitie van reconstructies. 
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www.cultureelerfgoed.nl
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