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‘de geest overwint’. die tekst lees ik elke vijftiende augustus op het indisch 

monument in den haag, wanneer ik stilsta bij het einde van de tweede Wereldoorlog. 

de tekst spreekt mij vooral aan omdat er zoveel kracht vanuit gaat. de persoonlijke 

herinneringen die schuilgaan achter oorlogsmonumenten zie ik als uitingen van deze 

geesteskracht. voor mij – iemand van de naoorlogse generatie – gaat het niet om eigen 

herinneringen aan het voormalig nederlands-indië, maar om die van familieleden zoals 

mijn vader en mijn daar omgekomen opa. en van mijn andere opa, die in nederland 

als huisarts engelse parachutisten verzorgde. 

Oorlogsmonumenten zijn plaatsen waar mensen bijeenkomen om te herdenken. Ze 

fungeren echter ook als tijdloze herinnering aan het feit dat vrijheid niet vanzelfspre-

kend is. de ruim 3.300 oorlogsmonumenten in nederland nemen binnen gemeenten 

een markante plaats in; de persoonlijke verhalen die de monumenten vertellen, vereni-

gen vaak de lokale oorlogshistorie met de grote geschiedenis van de tweede Wereld-

oorlog. het leeuwendeel van dit ‘erfgoed van de oorlog’ bevindt zich in de openbare 

ruimte. toch zijn gemeenten niet altijd vertrouwd met de zorgtaken die dit erfgoed 

vergt. Wanneer oorlogsmonumenten worden beklad, vernield of verplaatst, kan dat 

sterke emoties oproepen. alles wat ermee gebeurt raakt mensen, van een overlevende 

of nabestaande tot soms een hele gemeenschap. dat is ook de aanleiding geweest voor 

het opstellen van deze beleidshandreiking. 

voor u als professioneel betrokkene dient deze handreiking als handvat bij het beheer 

en behoud van oorlogsmonumenten. verschillende aspecten van de zorg voor oor-

logsgedenktekens komen aan bod. daarnaast geeft de handreiking voorbeelden van 

gebreken in beheer en behoud – en de gevolgen daarvan – en gaat zij in op manieren 

om deze gebreken te verhelpen en te voorkomen. ik doe een beroep op u als gemeente-

bestuurder om uw betrokkenheid te tonen en uw verantwoordelijkheid te nemen voor 

de gedenktekens in uw gemeente. Ook in de gevallen waarin u formeel niet verant-

woordelijk bent. het belang daarvan wordt onderstreept door het besef dat jongere 

en toekomstige generaties het herdenken minder met familiegeschiedenissen zullen 

verbinden en het meer universeel zullen invullen. herdenken betekent óók stilstaan bij 

onze vrijheid, de offers die daarvoor zijn gebracht en de schending van mensenrechten. 

Zo houden gedenktekens niet alleen ons historisch besef wakker, maar scherpen ze ook 

onze alertheid in de 21ste eeuw. 

ik hoop van harte dat deze handreiking hieraan een nuttige bijdrage zal leveren.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Jet Bussemaker

herinneringen 
in steen
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4 mei. dodenherdenking. 2 minuten stilte. in 96 procent van de gemeenten wordt op 

4 mei een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd. het draagvlak voor herdenken (en 

vieren) onder de nederlandse bevolking is in de afgelopen jaren alleen maar toegeno-

men. Zo vindt 85 procent van de burgers dat het herdenken ook in de toekomst moet 

worden voortgezet. de bijeenkomsten vinden doorgaans plaats bij een van de 3.300 

oorlogsmonumenten1 die nederland rijk is. monumenten die stuk voor stuk een 

eigen verhaal vertellen en er vaak al tientallen jaren staan. dit alles rechtvaardigt een 

scherpe aandacht voor behoud en beheer van die gedenktekens. 

de vraag is wie daarvoor verantwoordelijk is. monumenten zijn vooral opgericht op 

particulier initiatief, maar tegelijkertijd staan ze in de openbare ruimte. als gevolg daar-

van hebben gemeenten een verantwoordelijkheid – of ze het willen of niet. 67 procent 

van de gemeenten voelt die verantwoordelijkheid ook. met één kanttekening: men weet 

lang niet altijd hoeveel monumenten er feitelijk in de eigen gemeente staan. Beheer en 

behoud beginnen dan ook allereerst met een inventarisatie van die monumenten. 

appeaaaaaaa

twee woorden

veel gedenktekens hebben weinig kunsthistorische betekenis. vaak ontbreekt ook een 

monumentenstatus in de juridische zin van het woord. maar hun maatschappelijke 

betekenis is groot. enerzijds zijn het plaatsen van herdenking, bezinning en troost,  

die de verschrikkingen van oorlog en onderdrukking markeren. anderzijds vormen 

oorlogsmonumenten een deel van de lokale identiteit: ze verbinden de lokale oorlogs-

geschiedenis met het grote verhaal van de tweede Wereldoorlog en latere conflicten.  

al die honderden verhalen die schuilgaan achter oorlogsmonumenten, laten zich  

samenballen in twee woorden: niet vergeten. 

de grote publieke belangstelling voor herdenken en vieren in nederland onderstreept 

de tijdloosheid van die twee woorden.  

appeaaaaaaa

tijd voor Beleid

colleges van B&W, raadsleden en directies van gemeentelijke diensten – met name 

voor cultuur en beheer openbare ruimte – zien zich geconfronteerd met een erfenis van 

hun (verre) voorgangers. die hebben immers toestemming gegeven het monument in 

de openbare ruimte te plaatsen. al worden in de 21ste eeuw nog steeds nieuwe  

 

1     strikt beschouwd is de term ‘oorlogsgedenktekens’ correcter. het leeuwendeel van  
deze gedenktekens heeft immers geen monumentenstatus. in deze beleidshandreiking stijgen  
oorlogsmonumenten evenwel uit boven het juridische kader. 
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gedenktekens opgericht, de meeste oorlogsmonumenten vormen een nalatenschap. 

het bewustzijn waarmee ze ooit zijn opgericht, is niet vanzelfsprekend overgedragen. 

daardoor wordt er voor de monumenten niet altijd even goed gezorgd. dit kan zelfs 

leiden tot verwaarlozing van oorlogsmonumenten, niet goed overdachte verplaatsing 

– vaak in het kader van stedelijke gebieds- of herontwikkelingen – of opslag in het 

gemeentelijk depot. 

Ook gebrek aan kennis over de monumenten en de functie die ze vervullen, kan tot mis-

vattingen leiden.  Oorlogsmonumenten zijn allereerst plaatsen waar mensen samenko-

men om te herdenken. verplaatsing van deze monumenten naar bijvoorbeeld algemene 

begraafplaatsen betekent dat ze verdwijnen uit het hart van de samenleving, wat 
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consequenties zal hebben voor het vasthouden van de herinneringen. kortom: willen 

we het herdenken in de toekomst levend houden, dan lijkt het verstandig om nú vast 

te stellen hoe om te gaan met het beheer en behoud van oorlogsmonumenten.  

appeaaaaaaa

gekoesterde waarden

de maatschappelijke betekenis van oorlogsmonumenten reikt verder dan het 

herdenken van mensen die om het leven zijn gekomen als gevolg van oorlog,  

genocide, verzet en strijd. het ‘niet vergeten’ verwijst ook naar universele waarden  

die we collectief koesteren. Zo appelleren oorlogsmonumenten aan de noodzaak om 

pal te staan voor vrede en vrijheid. Want vrijheid vraagt verantwoordelijkheid. dat  

appèl verliest niet aan kracht: in toenemende mate herkennen ook jonge generaties 

zich in de woorden ‘niet vergeten’. dat bewijst onder meer het project ‘adopteer een 

monument’, waarbij scholen in nederland zich ontfermen over zo’n 700 oorlogsmonu-

menten en jaarlijks duizenden leerlingen – ongeacht hun achtergrond – vertrouwd  

raken met de tradities van herdenken en vieren. illustratief is ook de grote belangstel-

ling voor de digitale inventarisatie van oorlogsmonumenten. deze database op de web-

site van het nationaal comité 4 en 5 mei, die ook een groeiend aantal getuigenverhalen 

rond monumenten bevat, wordt jaarlijks ruim een half miljoen keer geraadpleegd.

appeaaaaaaa

ankerplaatsen

Oorlogsmonumenten zijn ankerplaatsen in de tijd. het zijn plekken van herinnering die 

sterk geworteld zijn in de samenleving en op een groot draagvlak mogen rekenen. in 

die wetenschap is deze beleidshandreiking opgesteld, waarbij het nationaal comité 

4 en 5 mei dankbaar gebruik heeft gemaakt van de kennis en expertise van de vereni-

ging van nederlandse gemeenten, het instituut collectie nederland en de rijksdienst 

voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten. Oogmerk van deze beleidshand-

reiking: de maatschappelijke noodzaak en urgentie van beheer en behoud onderstre-

pen. en bovenal: bestuurders en ambtenaren inzichten en praktische adviezen bieden 

die de ontwikkeling of aanscherping van beleid vergemakkelijken. deze handreiking is 

overigens geen star pleidooi voor het behoud van alle monumenten tot in de eeuwig-

heid. de betekenis van oorlogsmonumenten verandert met de tijd en zal altijd in de 

dan geldende context moeten worden beschouwd. Wel hoopt het nationaal comité 

4 en 5 mei dat deze beleidshandreiking de opmaat vormt tot structurele aandacht voor 

gemeentelijk beheer en behoud van dit erfgoed dat – in elke betekenis van het woord 

– kwetsbaar is.

De Verwoeste 
Stad, Rotterdam
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appeaaaaaaa

1.1 inleiding

in de ochtend van 10 mei 1940 vallen duitse troepen nederland en België binnen. 

nederland, dat had gehoopt haar neutraliteit te bewaren, is in oorlog. Op veel plaatsen, 

zoals bij de grebbeberg en de afsluitdijk, wordt hevig gevochten tegen de duitsers. vier 

dagen later – na het bombardement op rotterdam, waarbij circa 800 mensen om het 

leven komen – acht generaal Winkelman, opperbevelhebber van het nederlandse leger, 

het onverantwoord om meer tegenstand te bieden. Op 15 mei capituleert nederland; 

het zal tot 5 mei 1945 bezet blijven. Op 10 januari 1942 valt japan nederlands-indië aan, 

waarmee de oorlog voor het koninkrijk der nederlanden ook in de Oost begint. deze 

bezetting eindigt op 15 augustus 1945.

appeaaaaaaa

1.2  de eerste oorlogsmonumenten

al in 1940 worden de eerste oorlogsmonumenten in nederland opgericht. Bij gebrek aan 

financiële middelen zijn ze meestal van baksteen en goedkoop natuursteen gemaakt. 

nagenoeg al deze vroege oorlogsmonumenten herinneren aan soldaten die in de  

meidagen van 1940 zijn omgekomen. in de regel komt het initiatief tot oprichting van 

soldaten die deze dagen wel hebben overleefd. het waarschijnlijk oudste monument 

dat aan de tweede Wereldoorlog herinnert, staat in de nieuwstraat te medemblik. dit 

monument – een bakstenen beeld van een nederlandse soldaat – herinnert aan de ruim 

700 nederlandse soldaten die in de periode 1939-1940 zijn gesneuveld. Zij maakten deel 

uit van het mobilisatiegarnizoen dat vlak voor het uitbreken van de oorlog in deze West-

friese plaats was ondergebracht. nadat onder de bevolking geld was ingezameld, bood 

een burgercomité het monument aan de gemeente medemblik aan. Op 24 augustus 

1940 werd het monument onthuld, waarna de aanwezigen het zesde couplet van het 

Wilhelmus zongen. vooral de strofe ‘den tyrannie verdrijven die mij mijn hert door-

wondt’ wekte de woede van de lokale nationaal-socialisten. 

appeaaaaaaa

1.3  monumentenstop

na de bevrijding in mei 1945 worden overal in nederland gedenktekens opgericht, die 

herinneren aan de oorlog in het algemeen, (groepen) oorlogsslachtoffers, de bevrijding 

of het verzet. deze monumenten tonen veelal klassieke en christelijke symbolen: vredes-

duiven, vlaggen, zwaarden, palmtakken, vallende soldaten, christus-figuren of afbeel-

dingen van sint joris en de draak. in november 1945 telt het land driehonderd comités 

die zich bezighouden met de oprichting van monumenten. deze ‘monumentenrage’ 

is een nieuw verschijnsel; nederland kent immers geen sterke traditie op het vlak van 
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in de ochtend van 10 mei 1940 vallen duitse troepen nederland en België binnen. 

nederland, dat had gehoopt haar neutraliteit te bewaren, is in oorlog. Op veel plaatsen, 

zoals bij de grebbeberg en de afsluitdijk, wordt hevig gevochten tegen de duitsers. vier 

dagen later – na het bombardement op rotterdam, waarbij circa 800 mensen om het 

leven komen – acht generaal Winkelman, opperbevelhebber van het nederlandse leger, 

het onverantwoord om meer tegenstand te bieden. Op 15 mei capituleert nederland; 

het zal tot 5 mei 1945 bezet blijven. Op 10 januari 1942 valt japan nederlands-indië aan, 

waarmee de oorlog voor het koninkrijk der nederlanden ook in de Oost begint. deze 

bezetting eindigt op 15 augustus 1945.

appeaaaaaaa

1.2  de eerste oorlogsmonumenten

al in 1940 worden de eerste oorlogsmonumenten in nederland opgericht. Bij gebrek aan 

financiële middelen zijn ze meestal van baksteen en goedkoop natuursteen gemaakt. 

nagenoeg al deze vroege oorlogsmonumenten herinneren aan soldaten die in de  

meidagen van 1940 zijn omgekomen. in de regel komt het initiatief tot oprichting van 

soldaten die deze dagen wel hebben overleefd. het waarschijnlijk oudste monument 

dat aan de tweede Wereldoorlog herinnert, staat in de nieuwstraat te medemblik. dit 

monument – een bakstenen beeld van een nederlandse soldaat – herinnert aan de ruim 

700 nederlandse soldaten die in de periode 1939-1940 zijn gesneuveld. Zij maakten deel 

uit van het mobilisatiegarnizoen dat vlak voor het uitbreken van de oorlog in deze West-

friese plaats was ondergebracht. nadat onder de bevolking geld was ingezameld, bood 

een burgercomité het monument aan de gemeente medemblik aan. Op 24 augustus 

1940 werd het monument onthuld, waarna de aanwezigen het zesde couplet van het 

Wilhelmus zongen. vooral de strofe ‘den tyrannie verdrijven die mij mijn hert door-

wondt’ wekte de woede van de lokale nationaal-socialisten. 

appeaaaaaaa

1.3  monumentenstop

na de bevrijding in mei 1945 worden overal in nederland gedenktekens opgericht, die 

herinneren aan de oorlog in het algemeen, (groepen) oorlogsslachtoffers, de bevrijding 

of het verzet. deze monumenten tonen veelal klassieke en christelijke symbolen: vredes-

duiven, vlaggen, zwaarden, palmtakken, vallende soldaten, christus-figuren of afbeel-

dingen van sint joris en de draak. in november 1945 telt het land driehonderd comités 

die zich bezighouden met de oprichting van monumenten. deze ‘monumentenrage’ 

is een nieuw verschijnsel; nederland kent immers geen sterke traditie op het vlak van 
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sies. Ook geldt de strikte eis om ontwerpen te laten toetsen op waardigheid. tegelijker-

tijd wil men mensen niet ontmoedigen om een monument op te richten – zij zouden 

zich juist gesteund moeten voelen. 

in de brochure Monumenten: Rondschrijven aan Gemeentebesturen en Comité’s, die aan 

alle gemeenten wordt verzonden, verduidelijken de vier gezamenlijke afzenders – de 

groote advies commissie der illegaliteit, het nationaal instituut, de kring van Beeld-

houwers en de nederlandsche federatie van Beroepsvereenigingen van kunstenaars 

– hoe men op een correcte manier een monument kan oprichten. allereerst dient men 

vast te stellen welke personen of gebeurtenissen met het monument moeten worden 

herdacht. daarna moet worden bepaald welke personen in het oprichtingscomité 

plaats zullen nemen. ‘foute’ nederlanders mogen immers onder geen beding zitting 

krijgen in een dergelijk comité. Om die reden onderzoekt de groote advies commis-

sie der illegaliteit vooraf of kandidaten voor deze comités zich tijdens de oorlog wel 

als ‘goede vaderlanders’ hebben gedragen. vervolgens is de initiatiefnemer vrij in de 

keuze van de kunstenaar. de verwachting is evenwel dat veel oprichtingscomités een 

prijsvraag zullen uitschrijven. verder is het vooruitzicht dat bepaalde kunstenaars zul-

len worden overstelpt met opdrachten. na de keuze voor een kunstenaar moet het uit-

eindelijke ontwerp worden voorgelegd aan de Provinciale commissie, die het op haar 

beurt weer voorlegt aan de centrale commissie. als alle partijen akkoord zijn, volgt in 

de regel ministeriële goedkeuring voor de oprichting.

het illegaal oprichten van een monument kon resulteren in sloop. desondanks zijn er 

(oorlogs)monumenten. niet iedereen is echter opgetogen over deze gang 

van zaken. Officiële instanties typeren de kwaliteit van deze kort na de bevrijding  

opgerichte monumenten dan ook als matig. 

eén van de kritische partijen is de nederlandse kring van Beeldhouwers. al in juni 1945 

verzoekt zij het militair gezag om het oprichten van nieuwe gedenktekens voorlopig 

te verbieden. die aansporing laat zich verklaren: veel kunstenaars zitten na de oorlog 

werkeloos thuis. de beeldhouwers, die zich tijdens de oorlog veelal niet bij de kultuur-

kamer hadden aangesloten, is er dan ook veel aan gelegen om na jaren weer opdrach-

ten binnen te halen. een andere, minder prozaïsche reden voor kritiek van de beeldhou-

wers is de angst dat er ‘onwaardige monumenten’ zullen worden opgericht. Zo valt in 

het algemeen staatkundig en cultureel dagblad De Telex van 1 augustus 1945 te lezen: 

‘Zal deze of gene uit het comité met een plannetje of tekeningetje komen van een 

bankje of een uitzonderlijk stuk metselwerk, afgezaagde onderwerpen van huldeblijken? 

[...] of zal de rechte weg gevonden worden: zich te wenden tot een bekwaam kunste-

naar, naar aanleg en door ondervinding de aangewezen man om de gevoelens van de 

opdrachtgevers in het materiaal en de vormgeving van het monument te vertolken?’

Ook de groote advies commissie der illegaliteit is voorstander van regulering. in 

een open brief aan verschillende kranten in augustus 1945 meldt zij ‘dat het reeds 

enige malen is voorgekomen dat minder goede vaderlanders zich meenden te kunnen 

schoonwassen door thans te gaan ijveren voor de herdenking van onze doden, die 

zij, toen de tijd daar was, in den steek lieten of in den rug aanvielen.’ het nationaal 

instituut, dat zich inzet voor verdieping van het nationaal bewustzijn, huldigt hetzelfde 

standpunt. het ministerie van Onderwijs, kunsten en Wetenschappen is niet doof voor 

deze kritische geluiden en al snel wordt de gevraagde ‘monumentenstop’ afgekondigd. 

Zo wordt op 15 oktober 1945 per koninklijk Besluit vastgesteld dat het oprichten van 

oorlogsmonumenten pas mag geschieden wanneer de minister van Onderwijs, kun-

sten en Wetenschappen daarvoor toestemming heeft verleend. vervolgens worden één 

landelijke centrale commissie en elf Provinciale commissies ingesteld, die de minister 

hierbij van advies moeten dienen. Oogmerk: het voorkomen van een wildgroei aan 

oorlogsmonumenten van mindere kwaliteit, zoals na de eerste Wereldoorlog in België 

plaatsvond. de centrale commissie adviseert de minister rechtstreeks over monumenten 

met een nationale signatuur, maar ook over voorstellen die de Provinciale commissies 

hebben behandeld. uiteindelijk is het de minister die toestemming voor oprichting van 

een gedenkteken moet verlenen – daarbij staat het hem vrij om deze adviezen in de wind 

te slaan. de lat ligt hoog. architecten en beeldhouwers maken deel uit van de commis-
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ren), de Britten (arnhem) en de amerikanen (maastricht). verder is er de intentie om 

in Bloemendaal een erebegraafplaats voor ‘de gevallenen aan het binnenlandsche front’ 

aan te leggen. andere voornemens: de oprichting van drie eenheidsmonumenten in de 

voormalige concentratiekampen vught, amersfoort en Westerbork. tot slot zijn er plan-

nen voor een nationaal monument in amsterdam en monumenten in respectievelijk 

Wageningen – waar de wapenstilstand is gesloten – en het Zeeuwse eede, waar konin-

gin Wilhelmina op 13 maart 1945 weer voet op hollandse bodem zette. de nationale 

monumenten commissie start een nationale actie onder de nederlandse bevolking om 

geld in te zamelen voor de oprichting van al deze monumenten. Zo wordt overgegaan 

tot de ‘verkoop’ van het damplantsoen, waar nu het nationaal monument staat. elke 

vierkante centimeter wordt symbolisch verkocht voor één gulden. het succes van deze 

actie is matig: de opbrengsten blijven achter bij de verwachtingen. uiteindelijk moet de 

nationale monumenten commissie naar andere oplossingen zoeken om de gewenste 

nationale monumenten te kunnen bekostigen.

appeaaaaaaa

1.5  nationale traditie

de vroegste gedenktekens herinneren vooral aan de individuele burgers die tijdens de 

oorlog zijn gestorven. van officiële zijde richt men zich vooral op de herdenking van 

allen – onder wie veel verzetsmensen – die zijn gestorven in de strijd tegen de bezetter. 

Ook belangrijke gebeurtenissen worden gememoreerd met een monument – het monu-

ment dat herinnert aan de razzia van Putten is hier een voorbeeld van. in algemene zin 

illustreren deze monumenten de offers en het leed tijdens de oorlogsjaren.

Opmerkelijk is de geringe aandacht in de jaren tussen 1940 en 1950 voor het herdenken 

van specifieke slachtoffergroepen, met uitzondering van degenen die voor de bevrijding 

van het vaderland zijn gestorven. het herdenken staat nadrukkelijk in een nationale 

traditie: nederland als slachtoffer van de duitse agressie. niet minder opvallend is de 

geringe aandacht voor de slachtoffers van vervolging. Zij zijn ‘onzichtbaar’ gemaakt in 

een alles overkoepelende nationale traditie van lijden. lange tijd is er maar één groot 

monument dat naar joodse vervolgden verwijst: een muur met vijf reliëfs aan de Wees-

perstraat in amsterdam. dit monument, dat officieel de naam Herdenking Burgerzin Am-

sterdamse bevolking tegenover joodse bevolking draagt, is een dankbetuiging van de joodse 

gemeenschap aan hen die tijdens de oorlog onderdak en zorg hebben geboden aan 

vervolgde joden. ter herinnering aan de omgekomen joden worden in deze jaren van 

officiële zijde nagenoeg geen monumenten opgericht. een belangrijke oorzaak daarvan 

is de keuze van de nederlandse regering om de joden niet als aparte groep te bestem-

pelen – in tegenstelling tot wat de duitsers in de tweede Wereldoorlog hebben gedaan.

relatief veel monumenten zonder toestemming van de minister tot stand gekomen. 

vrijwel geen van deze monumenten is ooit aangemeld. toch heeft de monumentenstop 

bewerkstelligd dat er in nederland relatief hoogwaardige oorlogsmonumenten zijn 

opgericht en derde- en vierderangs kunstenaars buiten spel werden gezet. 

appeaaaaaaa

1.4  nationale monumenten Commissie voor oorlogsgedenkteekens

Op initiatief van de nationale en provinciale commissies en het nationaal instituut 

wordt in 1946 de nationale monumenten commissie voor Oorlogsgedenkteekens 

opgericht. deze wordt belast met de oprichting van de nationale oorlogsmonumenten. 

er ontstaan plannen voor de oprichting van tien verschillende en drie identieke ge-

denktekens. het lijstje vermeldt monumenten voor de vloot (den helder of een andere 

locatie), het leger (grebbeberg), de koopvaardij (rotterdam), de canadezen (Walche-

Hier kan een 
bijschrijft van 
ososs os s 
Hier kan een 
bijschrijft ososs 
os s
Hier kan een 
bijschrijft van 

links: Nationaal 
Koopvaardijmonu-
ment, Rotterdam
rechtsboven: 
Nationaal 
Monument Kamp 
Vught, Monument 
op de Fusillade-
plaats, Vught
rechtsonder: 
Militair Ereveld 
Grebbeberg, Rhenen



18 19

O
or

lo
gs

m
on

um
en

te
n 

in
 N

ed
er

la
nd

1

ren), de Britten (arnhem) en de amerikanen (maastricht). verder is er de intentie om 

in Bloemendaal een erebegraafplaats voor ‘de gevallenen aan het binnenlandsche front’ 

aan te leggen. andere voornemens: de oprichting van drie eenheidsmonumenten in de 

voormalige concentratiekampen vught, amersfoort en Westerbork. tot slot zijn er plan-

nen voor een nationaal monument in amsterdam en monumenten in respectievelijk 

Wageningen – waar de wapenstilstand is gesloten – en het Zeeuwse eede, waar konin-

gin Wilhelmina op 13 maart 1945 weer voet op hollandse bodem zette. de nationale 

monumenten commissie start een nationale actie onder de nederlandse bevolking om 

geld in te zamelen voor de oprichting van al deze monumenten. Zo wordt overgegaan 

tot de ‘verkoop’ van het damplantsoen, waar nu het nationaal monument staat. elke 

vierkante centimeter wordt symbolisch verkocht voor één gulden. het succes van deze 

actie is matig: de opbrengsten blijven achter bij de verwachtingen. uiteindelijk moet de 

nationale monumenten commissie naar andere oplossingen zoeken om de gewenste 

nationale monumenten te kunnen bekostigen.

appeaaaaaaa

1.5  nationale traditie

de vroegste gedenktekens herinneren vooral aan de individuele burgers die tijdens de 

oorlog zijn gestorven. van officiële zijde richt men zich vooral op de herdenking van 

allen – onder wie veel verzetsmensen – die zijn gestorven in de strijd tegen de bezetter. 

Ook belangrijke gebeurtenissen worden gememoreerd met een monument – het monu-

ment dat herinnert aan de razzia van Putten is hier een voorbeeld van. in algemene zin 

illustreren deze monumenten de offers en het leed tijdens de oorlogsjaren.

Opmerkelijk is de geringe aandacht in de jaren tussen 1940 en 1950 voor het herdenken 

van specifieke slachtoffergroepen, met uitzondering van degenen die voor de bevrijding 

van het vaderland zijn gestorven. het herdenken staat nadrukkelijk in een nationale 

traditie: nederland als slachtoffer van de duitse agressie. niet minder opvallend is de 

geringe aandacht voor de slachtoffers van vervolging. Zij zijn ‘onzichtbaar’ gemaakt in 

een alles overkoepelende nationale traditie van lijden. lange tijd is er maar één groot 

monument dat naar joodse vervolgden verwijst: een muur met vijf reliëfs aan de Wees-

perstraat in amsterdam. dit monument, dat officieel de naam Herdenking Burgerzin Am-

sterdamse bevolking tegenover joodse bevolking draagt, is een dankbetuiging van de joodse 

gemeenschap aan hen die tijdens de oorlog onderdak en zorg hebben geboden aan 

vervolgde joden. ter herinnering aan de omgekomen joden worden in deze jaren van 

officiële zijde nagenoeg geen monumenten opgericht. een belangrijke oorzaak daarvan 

is de keuze van de nederlandse regering om de joden niet als aparte groep te bestem-

pelen – in tegenstelling tot wat de duitsers in de tweede Wereldoorlog hebben gedaan.

relatief veel monumenten zonder toestemming van de minister tot stand gekomen. 

vrijwel geen van deze monumenten is ooit aangemeld. toch heeft de monumentenstop 

bewerkstelligd dat er in nederland relatief hoogwaardige oorlogsmonumenten zijn 

opgericht en derde- en vierderangs kunstenaars buiten spel werden gezet. 

appeaaaaaaa

1.4  nationale monumenten Commissie voor oorlogsgedenkteekens

Op initiatief van de nationale en provinciale commissies en het nationaal instituut 

wordt in 1946 de nationale monumenten commissie voor Oorlogsgedenkteekens 

opgericht. deze wordt belast met de oprichting van de nationale oorlogsmonumenten. 

er ontstaan plannen voor de oprichting van tien verschillende en drie identieke ge-

denktekens. het lijstje vermeldt monumenten voor de vloot (den helder of een andere 

locatie), het leger (grebbeberg), de koopvaardij (rotterdam), de canadezen (Walche-

Hier kan een 
bijschrijft van 
ososs os s 
Hier kan een 
bijschrijft ososs 
os s
Hier kan een 
bijschrijft van 

links: Nationaal 
Koopvaardijmonu-
ment, Rotterdam
rechtsboven: 
Nationaal 
Monument Kamp 
Vught, Monument 
op de Fusillade-
plaats, Vught
rechtsonder: 
Militair Ereveld 
Grebbeberg, Rhenen



20 21

O
or

lo
gs

m
on

um
en

te
n 

in
 N

ed
er

la
nd

1

appeaaaaaaa

1.6  nieuwe vragen vanaf eind jaren zestig

vanaf de jaren vijftig worden steeds minder monumenten opgericht. die verslapte 

aandacht verandert in de loop van de jaren zestig. de belangstelling leeft vooral op bij 

degenen die tijdens de oorlog kind waren of kort na 1945 zijn geboren. hun groeiende 

interesse gaat hand in hand met de maatschappelijke veranderingen in de jaren zestig. 

in die tijd is de tweede Wereldoorlog een veel bediscussieerd politiek onderwerp. 

de jongere generatie stelt ook andere vragen – wat tot andere monumenten leidt. 

langzaam verschuift het accent van een collectieve nationale herinnering naar een 

meer pluriforme herinnering, waarin aandacht is voor specifieke slachtoffergroepen 

en vooral voor de jodenvervolging. Zo geldt vanaf de jaren zestig groeiende zorg voor 

locaties die sterk met vervolging verbonden zijn. twee gebeurtenissen markeren het 

omslagpunt in de traditie van herdenken en oorlogsmonumenten: het openstellen 

van het anne frank huis als museum in 1960 en het inrichten van de hollandsche 

schouwburg als monument in 1962. er is aanwijsbaar sprake van een ‘emancipatie’ van 

verschillende slachtoffergroepen uit de oorlog. 

de groeiende belangstelling voor met name de jodenvervolging leidt tot een nieuw 

maatschappelijk debat. de grote interesse voor het geruchtmakende eichmann-proces 

in jeruzalem is hiervan ook een uiting. een definitief omslagpunt in het denken over de 

jodenvervolging is de publicatie van het kritische boek Ondergang (1965) van de hand 

van historicus jacques Presser. in het boek wordt de vraag gesteld of de nederlandse 

autoriteiten niet tekort waren geschoten. al snel hierna worden op verschillende plaat-

sen in nederland – groningen, Westerbork, rotterdam – monumenten opgericht ter 

herinnering aan de jodenvervolging.

het herdenken in een nationale traditie, waarin duidelijk goed en fout werden onder-

scheiden, veranderde door deze nieuwe inzichten. Behalve een grote hoeveelheid films, 

documentaires en televisieprogramma’s, leverde dit ook nieuwe en andere monumen-

ten op. vanaf begin jaren tachtig worden er beduidend meer monumenten opgericht, 

met een grote diversiteit in vorm, afmeting, betekenis en herdachte groep. exempla-

risch voor de gewijzigde tijdgeest is ook de oprichting in 1987 van het homomonu-

ment aan de keizersgracht/ Westermarkt in amsterdam. Overigens is er in nederland 

tijdens de tweede Wereldoorlog geen sprake geweest van een actieve vervolging van 

homoseksuelen, zoals vaak ten onrechte wordt verondersteld. 

langzaam verschuift het accent van een collectieve nationale 
herinnering naar een meer pluriforme herinnering.

Boven: 
Monument Joodse 
Dankbaarheid, 
Amsterdam
linksonder: 
Anne Frank Huis, 
Amsterdam
rechtsonder: 
Homomonument, 
Amsterdam
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1

dit monument herinnert niet alleen aan de onderdrukking van homoseksuelen tijdens 

en na de oorlog; het wil tevens toekomstige generaties inspireren bij hun strijd tegen 

discriminatie. 

de jaren negentig laten opnieuw een piek zien in het aantal opgerichte oorlogs-

monumenten. Zeer waarschijnlijk is dit toe te schrijven aan de grote aandacht voor de 

tweede Wereldoorlog in en rond het lustrumjaar 1995, waarin vijftig jaar vrijheid op 

uiteenlopende manieren wordt herdacht en gevierd. het feit dat er sinds het jaar 2000 

ruim 300 nieuwe oorlogsmonumenten zijn onthuld, onderstreept dat het herinneren 

van de oorlog en haar slachtoffers nog steeds leeft.

appeaaaaaaa

1.7  huidige situatie

nederland telt op dit moment ruim 3.300 oorlogsmonumenten. nevenstaande tabel 

biedt een overzicht van de totale collectie. Oorlogsmonumenten zijn plaatsen van 

herinnering voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers. de uitsplitsing in vier 

hoofdgroepen is gelijk aan de indeling die wordt gehanteerd tijdens de nationale 

herdenking op 4 mei. het is opvallend dat er voornamelijk monumenten zijn opgericht 

voor burgerslachtoffers in nederland en voor militairen. van de monumenten ter ere 

van nederlandse burgerslachtoffers herinnert 25 procent aan vervolgden, onder wie 

joden, zigeuners en gehandicapten, en ongeveer 50 procent aan het nederlands verzet. 

voor de burgerslachtoffers die tijdens de oorlog in nederlands-indië zijn gevallen, zijn 

duidelijk minder monumenten opgericht, wat aantoont dat de cultuur van herdenken 

sterk op nederland is georiënteerd.

Oorlogsmonumenten algemeen aantal 

(cijfers september 2008)

totaal aantal oorlogsgedenktekens in nederland 3315

aantal aan nederlanders herinnerende monumenten in het buitenland 80

aantal geadopteerde monumenten ca. 700

Wie worden er herdacht *

Burgers nederland: 1625

- Burgerslachtoffers Nederland 1088

- Vervolgden Nederland 463

- Verzet Nederland 845

Burgers voormalig nederlands-indië 54

militairen en koopvaardijpersoneel: 956

- Geallieerden 651

- Koopvaardijpersoneel 21

- Militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden 1940-1945 398

- Militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden na 1945 288

diversiteit in vorm en materiaal **

Beelden  663

Bomen 45

gedenkbanken 28

gedenkstenen 610

glas-in-loodramen 54

kapellen 47

kruisen 124

monumenten op begraafplaatsen 261

Plaquettes 796

reliëfs 110

Zuilen 301

Overig 361
 
 

* Twee hoofdgroepen zijn uitgesplitst in verschillende deelgroepen. Sommige monumenten herinneren 
aan meerdere deelgroepen. Dit kan er voor zorgen dat de som van het aantal monumenten per her-
dachte deelgroep groter is dan het totaal van de herdachte hoofdgroep.
** Een aantal monumenten bestaat uit meerdere onderdelen; zo zijn soms een herdenkingsboom en 
een plaquette gecombineerd. Dit is de reden dat het totaal aantal monumenten in de tabel kleiner is 
dan de som van alle soorten monumenten.

Indisch Monument, 
Den Haag
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aantal oorlogsmonumenten per provincie. 

Provincie aantal 

drenthe 157

flevoland 10

friesland 294

gelderland 527

groningen 160

limburg 365

noord-Brabant 448

noord-holland 407

Overijssel 204

utrecht 169

Zeeland 178

Zuid-holland 396

totaal 3315

Bronnen

Monumenten: Rondschrijven aan Gemeentebesturen en Comité’s •	 (z.p. 1945).
Binnema, h. en d. verhue, Bureau veldkamp, •	 Lokaal herdenken en vieren, Onderzoek onder 
burgers en gemeenten (juni 2008).
Polak, k. en j. schuyf ed., •	 Een stilte die spreekt. Herdenken in diversiteit (amsterdam/utrecht 
2000).
ramaker, W. en B. van Bohemen, •	 Sta een ogenblik stil… Monumentenboek 1940|1945 (kampen 
1980).
stigter, B.,•	  Beelden om nooit te vergeten: monumenten ter nagedachtenis aan de Tweede Wereld-
oorlog in Amsterdam 1945-1991 in: Jaarboek kunst en beleid in Nederland VI (z.p. 1992).
vree, f. van, •	 In de schaduw van Auschwitz. Herinneren, beelden, geschiedenis (rotterdam 1995).

1

O
or

lo
gs

m
on

um
en

te
n 

in
 N

ed
er

la
nd

DE HOLLANDSCHE SCHOUW-
BURG, AMSTERDAM

onthulling 
4 mei 1962
ontwerper van interieur 
S.L. Harzt, H.H.P. 
Waterman
herdachte groep
Vervolgden Nederland



26 27

0

aantal oorlogsmonumenten per provincie. 

Provincie aantal 

drenthe 157

flevoland 10

friesland 294

gelderland 527

groningen 160

limburg 365

noord-Brabant 448

noord-holland 407

Overijssel 204

utrecht 169

Zeeland 178

Zuid-holland 396

totaal 3315

Bronnen

Monumenten: Rondschrijven aan Gemeentebesturen en Comité’s •	 (z.p. 1945).
Binnema, h. en d. verhue, Bureau veldkamp, •	 Lokaal herdenken en vieren, Onderzoek onder 
burgers en gemeenten (juni 2008).
Polak, k. en j. schuyf ed., •	 Een stilte die spreekt. Herdenken in diversiteit (amsterdam/utrecht 
2000).
ramaker, W. en B. van Bohemen, •	 Sta een ogenblik stil… Monumentenboek 1940|1945 (kampen 
1980).
stigter, B.,•	  Beelden om nooit te vergeten: monumenten ter nagedachtenis aan de Tweede Wereld-
oorlog in Amsterdam 1945-1991 in: Jaarboek kunst en beleid in Nederland VI (z.p. 1992).
vree, f. van, •	 In de schaduw van Auschwitz. Herinneren, beelden, geschiedenis (rotterdam 1995).

1

O
or

lo
gs

m
on

um
en

te
n 

in
 N

ed
er

la
nd

DE HOLLANDSCHE SCHOUW-
BURG, AMSTERDAM

onthulling 
4 mei 1962
ontwerper van interieur 
S.L. Harzt, H.H.P. 
Waterman
herdachte groep
Vervolgden Nederland



28

O
or

lo
gs

m
on

um
en

te
n 

in
 N

ed
er

la
nd

2

3

4

5

1

0

Beleids-
vraagstukken2

29

Pagina 28  inleiding 

Pagina 28  anticiPeren OP gevOeligheden 

Pagina 31  het samengaan van gemeenten  

Pagina 32  kan en mOet alles BehOuden Blijven? 

Pagina 35  nieuWe OOrlOgsmOnumenten OPrichten  

Pagina 37  Beleidsmatige checklist  

< Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel, Utrecht



28

O
or

lo
gs

m
on

um
en

te
n 

in
 N

ed
er

la
nd

2

3

4

5

1

0

Beleids-
vraagstukken2

29

Pagina 28  inleiding 

Pagina 28  anticiPeren OP gevOeligheden 

Pagina 31  het samengaan van gemeenten  

Pagina 32  kan en mOet alles BehOuden Blijven? 

Pagina 35  nieuWe OOrlOgsmOnumenten OPrichten  

Pagina 37  Beleidsmatige checklist  

< Monument voor Gevallen Spoorwegpersoneel, Utrecht



30 31

2

0

appeaaaaaaa

2.1  inleiding

als plaatsen van herinnering en herdenking vervullen oorlogsmonumenten een belang-

rijke maatschappelijke functie. het staat buiten kijf dat hun voortbestaan baat heeft bij 

het opstellen van eenduidig gemeentelijk beleid en heldere beheerplannen. uit onder-

zoek van het nationaal comité 4 en 5 mei blijkt echter dat 86 procent van de gemeen-

ten geen beleid heeft voor het beheer en behoud van gedenktekens. die wetenschap 

vergroot de noodzaak om alsnog beleid te ontwikkelen – het kan moeilijke en pijnlijke 

situaties in de toekomst voorkomen. 

in dit hoofdstuk komen enkele vraagstukken aan bod waarmee gemeenten kunnen 

worden geconfronteerd. Zo wordt ingegaan op de emotionele gevoeligheden rond 

oorlogsmonumenten, maar ook op de problematiek van herdenken in gemeenten die 

na een herindeling zijn samengevoegd. verder is er aandacht voor de vraag of alle 

monumenten voor eeuwig behouden moeten blijven. tot slot wordt ingegaan op de 

oprichting van nieuwe gedenktekens die herinneren aan de tweede Wereldoorlog.

appeaaaaaaa

2.2  antiCiperen op gevoeligheden

uit het nationaal vrijheidsonderzoek 2008 blijkt dat nederlanders het van groot 

belang vinden om stil te staan bij de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog en 

andere oorlogen. dit herdenken van oorlogsslachtoffers – familie, ouders, vrienden en 

medestrijders – gaat vaak met veel emoties gepaard. meestal zijn oorlogsmonumenten 

de plaatsen waar deze herdenkingen plaatsvinden. Zo raken de monumenten zelf met 

emoties geladen. de vraag rijst hoe aan de emoties en gevoeligheden die oorlogs-

monumenten omringen recht kan worden gedaan.

emoties zijn onvoorspelbaar. maar op gevoeligheden kun je anticiperen. Zo is het wen-

selijk om in te spelen op gevoelens van emotionele toe-eigening: mensen koesteren 

‘hun’ oorlogsmonument. als er iets gebeurt met het monument in kwestie – verplaat-

sing, vernieling of verandering – kunnen de emoties van de betrokkenen hoog oplopen 

en tot publieke onrust leiden. een helder monumentenbeleid en deugdelijk onderhoud 

kunnen zulke maatschappelijke beroering voorkomen. eén van de sleutelwoorden is 

duidelijkheid. de wensen van de gemeente moeten glashelder zijn, maar óók van de-

genen die jaarlijks bij een monument herdenken. een ander sleutelwoord is tijdigheid. 

de betrokken partijen moeten vroegtijdig hun stem in de besluitvormingsprocessen 

kunnen laten horen. mensen willen zich immers gehoord en begrepen voelen. 

duidelijkheid is niet vanzelfsprekend. Wil een gemeente in haar beleid voor oorlogs-

monumenten helder en consistent zijn, dan moeten de zaken eerst intern goed op 

een rijtje worden gezet. Om dat te bewerkstelligen, is het zinvol om één ambtenaar 

of gemeentelijke dienst te benoemen die zich bezighoudt met het beheer en behoud 

van oorlogsgedenktekens. Zo beschikken het publiek, maar ook overige gemeentelijke 

diensten over één aanspreekpunt. het mes snijdt daarbij aan twee kanten: als er 

één gemeentelijk aanspreekpunt is, wordt kennis van de lokale oorlogsmonumenten 

gebundeld en wint de communicatie aan helderheid en eenduidigheid.

hoe onduidelijkheid van een gemeente commotie kan veroorzaken, illustreert het plan 

voor de verplaatsing van het vrijheidsmonument in denekamp – zie voor een uitgebrei-

dere beschrijving hoofdstuk 3. de bevolking van denekamp organiseerde zelfs een stille 

tocht voor behoud van het monument op zijn oorspronkelijke plaats. van deze protest-

mars werden ook filmbeelden op YouTube geplaatst. kort voor de tocht refereerde de 

woordvoerder van het actiecomité aan de woorden die de burgemeester bij de onthul-

ling van het monument in 1994 had uitgesproken. vervolgens gaf hij uitdrukking aan 

de publieke verontwaardiging: ‘[het monument is] letterlijk en figuurlijk geplaatst in het 

hart van ons dorp. het monument heeft dan ook niet alleen betekenis als herdenkings-

plek voor de vele oorlogsslachtoffers, maar symboliseert met name vrijheid. vrijheid  
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die zo vanzelfsprekend lijkt, maar die wij te danken hebben aan onze oorlogsslacht- 

offers, waardoor wij iedere dag dát kunnen zeggen wat we willen. We zien het door de 

gemeente genomen besluit om definitief tot verplaatsing over te gaan als een gemiste 

kans. een gemiste kans omdat juist op dit plein historie en toekomst kunnen samen-

smelten om nooit meer te vergeten waaraan wij onze vrijheid te danken hebben. als 

enig argument voert de gemeente aan dat horeca en een vrijheidsmonument als dit 

niet samengaan.’ de voorgenomen verplaatsing is alsnog doorgegaan. 

appeaaaaaaa

2.3  het samengaan van gemeenten

volgens onderzoek van het cBs telde nederland kort voor de tweede Wereldoorlog nog 

1064 gemeenten. sindsdien zijn er 980 gemeenten opgeheven en 359 nieuwe gevormd. 

anno 2008 telt nederland nog maar 443 gemeenten. vooral in de jaren negentig van de 

twintigste eeuw hebben herindelingen plaatsgevonden, waarbij kleinere gemeenten zijn 

samengevoegd tot één grote nieuwe gemeente. Op het grondgebied van de kleinere 

gemeenten die opgaan in de nieuwe bestuurlijke entiteit staat vaak een oorlogsmo-

nument waar ook een jaarlijkse herdenking plaatsheeft. Bij zulke herdenkingen zijn 

de burgemeester, de leden van het college en de gemeenteraad veelal present. vaak 

moet na een herindeling één van de oorlogsmonumenten binnen de nieuwe gemeen-

tegrenzen worden gekozen als de plaats voor de jaarlijkse herdenking in aanwezigheid 

van de burgemeester. als gevolg hiervan kunnen kleine herdenkingen langzamerhand 

verdwijnen. er is nog een schaduwzijde: de keuze voor een bepaald monument kan bij 

delen van de bevolking vervreemding oproepen. dat euvel doet zich voor als mensen 

zich niet aangesproken voelen door het centrale monument dat niet ‘hun’ monument 

is. de keuze bij welk centraal oorlogsmonument de gemeente haar jaarlijkse herden-

king gaat organiseren, dient dan ook in nauw overleg met betrokken organisaties te 

worden gemaakt. 

een precaire keuze? ja. Burgemeester michiel Zonnevylle van leiderdorp, die tevens 

voorzitter is van de Bond van Oranjeverenigingen in nederland, kan er uit ervaring 

over meepraten. tussen 1985 en 1993 was hij burgemeester van ameland, waar zich op 

twee verschillende locaties een oorlogsmonument bevindt. in het blad Vier Vrijheid van 

november 2007 stelde hij: ‘de vraag is dan hoe je als gemeentebestuurder recht doet 

aan beide herdenkingsplechtigheden.’ dat dilemma wint aan actualiteit. als gevolg van 

het groeiend aantal gemeentelijke fusies en herindelingen vragen méér herdenkingen 

om de betrokkenheid en aanwezigheid van burgemeester en wethouders. volgens  

Zonnevylle onderstreept dat het belang van een goed beleid: ‘nu is er soms onvoldoen-

de erkenning van dit probleem of sprake van beperkte betrokkenheid van het  
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gemeentebestuur. helaas kan het dan ten onrechte lijken alsof een herdenking minder 

aanzien geniet. dit kan onbedoeld een negatief effect hebben op het draagvlak voor 

de herdenking in de gemeente. de identiteit en eigenheid van een gemeente wordt 

hierdoor aangetast.’ een mogelijke oplossing voor dit probleem is het ‘verdelen’ van 

de herdenkingen over de verschillende leden van het college van B&W. een roulatiesy-

steem waarborgt dat de burgemeester om de zoveel jaar elke herdenkingsplechtigheid 

bezoekt. tegelijkertijd garandeert dit systeem dat jaarlijks bij elke herdenking een ver-

tegenwoordiging van de gemeente aanwezig is. Zonder twijfel kan dit systeem ervoor 

zorgen dat de verschillende organisatiecomités zich gewaardeerd blijven voelen. 

appeaaaaaaa

2.4  kan en moet alles Behouden Blijven?

de ruim 3.300 oorlogsmonumenten in nederland zijn over een periode van meer dan 

zestig jaar opgericht. de vraag is gerechtvaardigd of al deze monumenten voor altijd 

behouden moeten blijven. immers: niet al deze monumenten worden nog ‘gebruikt’; 

bij circa 1.000 monumenten wordt jaarlijks nog actief herdacht. tegelijkertijd is het een 

simplificatie dat een niet-gebruikt monument zijn waarde voor de (lokale) samenleving 
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zou verliezen. de waarde van een monument kan immers ook besloten liggen in de 

appreciatie van buurtbewoners of andere belanghebbenden.

als de vraag gaat spelen of bepaalde monumenten wel of niet behouden moeten wor-

den, kan worden besloten om een selectie te maken. in dat geval hakt de gemeente de 

knoop door welke monumenten wel en welke niet meer worden behouden. een andere 

mogelijkheid – die wellicht de voorkeur heeft – is om bewust ‘niets’ te doen. in dat 

geval wordt een monument niet meer actief onderhouden, maar evenmin verwijderd. 

Bij monumenten die niemand in de weg staan, zal de tijd haar werk doen. het is hierbij 

wel belangrijk om te beseffen dat een dergelijke keuze door de plaatselijke bevolking 

kan worden uitgelegd als een gebrek aan respect voor de herdachte groep in kwestie. 

Bovendien kan de maker van een oorlogsmonument bezwaar maken. 

als de gemeente oorlogsmonumenten op actief behoud selecteert, is het noodzakelijk 

om stil te staan bij het mogelijke belang dat mensen aan een monument hechten. Zo 

moet worden gepeild of het betreffende monument nog ‘leeft’ binnen de gemeenschap. 

Bij deze verkenning moet absoluut boven water komen of er een belangengroep is die 

zich inzet voor het monument. verder moet worden nagegaan of het monument in 

de juridische zin van het woord een monumentenstatus heeft. een aparte categorie 

vormen monumenten die geen eigendom zijn van de gemeente of zich op privé-terrein 

bevinden dat niet voor publiek toegankelijk is. Bij een selectie is het verstandig als de 

gemeente ook een standpunt over deze categorie inneemt: wel of niet onderhouden 

en/of restaureren in de toekomst? het kan een legitieme beslissing zijn om bepaalde 

monumenten níet te behouden. de toegevoegde waarde van een monument kan name-

lijk ontbreken. een andere uitsluitingsgrond: andere partijen zijn verantwoordelijk voor 

onderhoud en/of restauratie. dat geldt bijvoorbeeld voor de nederlandse spoorwegen, 

die zelf haar gedenktekens onderhoudt. 

heldere criteria kunnen het selectieproces vergemakkelijken. eén van de ijkpunten is de 

eventuele kunsthistorische waarde van een oorlogsmonument. al voert de gemeente 

de eindregie over het afwegingsproces, toch is het verstandig om de selectiecriteria 

publiekelijk bekend te maken. dat kan maatschappelijke onrust voorkomen. indien het 

besluit om een bepaald monument niet meer te behouden tot grote beroering leidt, kan 

de gemeente nog altijd voor heroverweging kiezen. Overigens hoeft een negatief besluit 

geen actieve sloop of verwijdering van het monument te impliceren. alleen wanneer 

de staat van het monument gevaar voor de omgeving oplevert, kan verwijdering een 

te rechtvaardigen keuze zijn. indien de gemeente over een beeldendepot beschikt, is 

opslag van het monument een optie. verder is het wijs om bij de uiteindelijke selectie 
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vast te stellen voor welke periode de verkozen monumenten beheerd en behouden 

zullen worden. tot slot moet worden vastgesteld wanneer in de toekomst een herijking 

van de lijst zal plaatsvinden.

appeaaaaaaa

2.5  nieuwe oorlogsmonumenten opriChten

veel oorlogsmonumenten zijn kort na de tweede Wereldoorlog opgericht. toch zijn 

er in de 21ste eeuw nog enkele honderden monumenten onthuld die aan deze oorlog 

refereren. enerzijds illustreert dit dat de oorlog nog steeds leeft onder de bevolking. 

anderzijds verlangt deze ontwikkeling van gemeenten dat zij kritisch het nut en de 

noodzaak van een nieuw monument bezien; aan vrijwel alle grote en belangrijke per-

sonen en gebeurtenissen uit de tweede Wereldoorlog zijn al monumenten gewijd. Zo 

is het zaak om vast te stellen wat de toegevoegde waarde van een nieuw monument 

kan zijn. Zeker gezien het feit dat slechts eenderde van de 3.300 oorlogsmonumenten 

in nederland nog actief gebruikt wordt. dat de oprichting van een monument kritische 

beschouwing verdient, illustreert bijvoorbeeld het initiatief om op het frederiksplein in 

amsterdam een nieuw gedenkteken aan de verzetsman Walraven van hall te wijden. 

feit is dat er ter nagedachtenis van van hall al twee monumenten bestaan – respectie-

velijk het verzetsmonument in haarlem (dat de plaats van zijn executie markeert) en 

het Walraven van hall-monument in de amsterdamse effectenbeurs. de noodzaak voor 

oprichting van een derde gedenkteken roept dan ook vraagtekens op.

 

Bij de beoordeling van een voorstel om een nieuw monument op te richten moet onder 

andere worden gekeken naar het draagvlak hiervoor – met name binnen de groep op 

wie het  monument betrekking heeft. Ook is het goed om de vraag te stellen waarom 

er pas na zoveel jaar een monument wordt opgericht. en: zijn er geen andere manieren 

om aandacht te schenken aan de gebeurtenis of persoon? Bijvoorbeeld in de vorm 

van een boek, een tv-programma of de ontwikkeling van een website. ten slotte is het 

belangrijk om na te gaan of er bij het monument herdenkingen gaan plaatsvinden. als 

de conclusie luidt dat een nieuw monument evidente meerwaarde heeft – het verwijst 

bijvoorbeeld naar een onderbelichte gebeurtenis, groep of persoon – dan kan tot 

oprichting worden besloten. een les uit het verleden: leg zaken goed vast. van eerder 

opgerichte oorlogsmonumenten zijn de eigendomssituatie en het beheer en behoud 

immers vaak onduidelijk geregeld.

nog vóór de vergunning voor oprichting is verleend, moeten drie zaken worden 

bepaald. Wie betaalt de oprichting? Welke afspraken over beheer en behoud worden er 
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tussen de gemeente en de oprichtende partij gemaakt? en voor welke termijn gelden de 

afspraken? uiteraard kan ook de keuze worden gemaakt om een monument na oprich-

ting aan de gemeente over te dragen. maar ook dan zijn eenduidige afspraken cruciaal.

voor alle partijen moet glashelder zijn wie eindverantwoordelijk is voor het beheer en 

behoud. in een overdrachtsakte moeten de volgende zaken worden vastgelegd: 

de persoon/organisatie die het monument formeel opricht en financiert. •	

Wiens eigendom het monument is. het verdient de voorkeur om formeel vast te •	

leggen dat de gemeente na onthulling van het monument eigenaar wordt en zorg 

moet dragen voor het onderhoud. uiteraard is het mogelijk om het eigendom bij 

een andere organisatie en/of persoon te laten berusten, maar bij overlijden van de 

betrokkene of na opheffing van een organisatie kan continuïteit in de zorg voor het 

monument een probleem worden.  

Wie auteursrechthebbende is en tot wanneer het auteursrecht geldt. •	

Wie het monument onderhoudt en de kosten daarvan voor zijn rekening neemt. •	

voor welke termijn een monument beheerd zal worden door deze of gene partij.•	

ten slotte is het goed om het nieuwe oorlogsmonument bij het nationaal comité  

4 en 5 mei aan te melden, zodat het kan worden opgenomen in de digitale database 

Oorlogsmonumenten.
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2.6  Beleidsmatige CheCklist

hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van dit hoofdstuk, die kan dienen als 

checklist. het beheer en behoud van oorlogsmonumenten wordt makkelijker wanneer 

rekening wordt gehouden met de volgende beleidsvraagstukken waarmee een gemeen-

te kan worden geconfronteerd:

 anticipeer op gevoeligheden: •	

o Besef dat het gaat om plaatsen van herdenking voor oorlogsslachtoffers. 

o rekening houden met de herdenkers en omwonenden is het halve werk. 

o informeer belanghebbenden tijdig en duidelijk over de plannen die de 

 gemeente heeft ten aanzien van een oorlogsmonument. 

gemeentelijke herindeling: •	

o denk bij het samengaan van gemeenten ook aan oorlogsmonumenten  

 en de inbedding ervan in de lokale gemeenschap.  

o stel een plan op over de manier waarop de nieuwe gemeente recht wil  

 doen aan de verschillenden kleine herdenkingen. 

niet alle monumenten hoeven behouden te blijven. echter: •	

o Overweeg de mogelijkheid van bewust ‘niets doen’. geen actief onderhoud 

  plegen, hoeft nog geen actieve sloop te betekenen. 

o stel in geval van selectie duidelijke selectiecriteria op en verantwoordt de 

 keuze aan de burgers. 

o Wees duidelijk over de redenen om bepaalde monumenten niet meer te  

 onderhouden. 

Onderzoek de beweerde noodzaak van een nieuw op te richten oorlogsmonument: •	

o Wenst de groep waaraan het monument refereert een nieuw monument? 

o gaat er bij het monument herdacht worden? gaat men het gebruiken? 

o Zijn er andere monumenten voor dezelfde persoon/groep/gebeurtenis  

 opgericht?  

o Zijn er andere passende manieren om aan deze persoon/groep/gebeurtenis 

 te herinneren?
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3.1  een Case

in 2007 veroorzaakte de geplande herinrichting van het centrum van denekamp – dat 

deel uitmaakt van de Overijsselse gemeente dinkelland – veel opschudding. met het 

oog op de gebiedsontwikkeling stelde het college van B&W voor om het vrijheidsmo-

nument bij het voormalige raadhuis in denekamp te demonteren en te verplaatsen. 

een sloopvergunning was al verstrekt. de publieke verontwaardiging was groot: vanaf 

het pleintje bij het voormalige raadhuis werden in de tweede Wereldoorlog joodse  

inwoners van denekamp gedeporteerd. in 1994 werd dit pleintje, waar historie en  

emotie samenvloeien, weloverwogen gekozen als locatie voor het vrijheidsmonument.

Belanghebbende?

het college van B&W opperde om het gedenkteken naar een locatie in de buurt van de 

st. nicolaaskerk te verplaatsen. Onaanvaardbaar, stelde de maker van het kunstwerk. 

Zijn bezwaar: de oorspronkelijke locatie en het kunstwerk vormen een onverbrekelijke 

twee-eenheid. verplaatsing naar de nieuwe locatie zou volgens hem afbreuk doen aan 

de intrinsieke waarde van het gedenkteken. Om die reden vroeg hij de rechter om de 

sloopvergunning in te trekken. 

de gerechtelijke procedure leverde enkele interessante vragen op. in het bestuursrecht 

geldt dat louter belanghebbenden tegen een besluit in het geweer kunnen komen. de 

hamvraag was of de kunstenaar als belanghebbende kon worden aangemerkt. het 

belang waarin hij beschermd wilde worden, hing samen met zijn auteursrecht – een 

belang dat het bestuursrecht evenwel niet beschermt. de rechter hakte de knoop door 

en merkte de kunstenaar toch als belanghebbende aan. de argumentatie in een noten-

dop: de sloopvergunning heeft betrekking op het monument waarvan de kunstenaar de 

schepper is.

Arbitraire monumentenstatus

volgens de bouwverordening van de gemeente dinkelland is het slopen van een ge-

bouw enkel geoorloofd met een sloopvergunning. Zo’n sloopvergunning kán worden 

geweigerd. dit geldt wanneer een vergunning op grond van de monumentenwet – of 

een gemeentelijke of provinciale verordening – vereist is en niet is verleend. een com-

plicerende factor: het gedenkteken was deels gebouwd tegen de wand van het voor-

malige raadhuis dat onder de monumentenwet valt. Zo spitste de kwestie zich toe op 

de vraag of het gedenkteken de monumentenstatus van het voormalige raadhuis zou 

volgen. in dat geval zou het leiden tot een weigering van de sloopvergunning, omdat 

een sloopvergunning ingevolge de monumentenwet nodig zou zijn geweest. 

de rechter oordeelde evenwel dat het gedenkteken niet kon worden aangemerkt als on-

derdeel van het raadhuis. andere gronden om de sloopvergunning te weigeren, werden 

niet gevonden. de rechter besloot dan ook dat de gemeente de sloopvergunning mocht 

verlenen. het verzoek van de kunstenaar om de sloopvergunning te schorsen werd 

afgewezen. eén vraag bleef sluimeren: kon de verplaatsing van het monument worden 

bestempeld als aantasting van het werk in de zin van de auteurswet? Omdat het om 

een bestuursrechtprocedure ging, werd die vraag niet beantwoord. 

deze case illustreert dat er aan het beheer en behoud van oorlogsmonumenten ver-

schillende juridische aspecten kleven waar de beheerder en de gemeente rekening mee 

moeten houden. 

appeaaaaaaa

3.2  opzet van dit hoofdstuk

in dit hoofdstuk worden de juridische aspecten besproken aan de hand van drie voor-

beelden uit de praktijk. het gaat om drie kenmerkende situaties, waarin door menselijk 

handelen iets wordt veranderd aan de staat of plaats van een monument:

verandering (aanpassing) van het monument.•	

verplaatsing van het monument.•	

verwijdering (en vernietiging) van het monument.•	

aan bod komen ook de bevoegdheden van eigenaren van monumenten en de vraag 
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wie een onderhouds- en zorgverantwoordelijkheid voor een oorlogsmonument heeft. 

verder geldt voor de juridische aspecten van beheer een onderscheid tussen bestaande 

monumenten en nieuw op te richten monumenten. 

dit hoofdstuk heeft twee oogmerken. eén: gemeentelijke beheerders – die vaak ook 

eigenaar zijn – juridische handvatten geven. twee: beheer en behoud in de pas laten 

lopen met de juridische voorwaarden. 

appeaaaaaaa

3.3  de naBijheid van het reCht

vier taferelen uit het dagelijks leven: linksaf slaan, een kop koffie afrekenen, huisvuil 

buitenzetten en e-mailen. hun gemeenschappelijkheid? in alle gevallen zijn er wetten 

en regels die aan deze handelingen raken. vaak zijn we ons daar niet van bewust. het 

recht horen we pas ‘op de deur kloppen’ wanneer iemand het inroept – nagenoeg al-

leen bij conflicten. dat geldt ook bij het beheer en behoud van oorlogsmonumenten. 

Zo kunnen er conflicten ontstaan over staat, locatie, onderhoud of restauratie van  

een monument. Wie bijvoorbeeld iets aan een monument wil veranderen, krijgt  

onherroepelijk met het recht te maken – bijvoorbeeld het auteursrecht van de maker.  

Ook de oprichting van een monument kan een bron van conflict zijn. de praktijk  

leert dat groepen betrokkenen lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan: de een wil het  

monument tot stand brengen, de ander verzet zich daartegen.

Oorlogsmonumenten zijn kwetsbaar. Ze staan bloot aan weersomstandigheden, 

vandalisme en diefstal. Bovenal hebben ze een grote emotionele waarde. veel oorlogs-

monumenten maken deel uit van zowel het straatbeeld als van tradities of rituelen. Zo 

zijn oorlogsmonumenten als het ware gemeenschappelijk eigendom. in dat besef werd 

– en wordt – vaak gesteld dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het beheer op 

zich zou moeten nemen, hoewel daar niet altijd een juridische grond voor is. dat roept 

de indringende vraag op hoe het met het juridisch eigendom zit. en in het kielzog daar-

van: wat zijn de rechten en verantwoordelijkheden van de (juridische) eigenaar? een 

voor dit hoofdstuk cruciale vraag is of er voor eigenaren wettelijke regels bestaan ten 

aanzien van het materieel behoud van oorlogsmonumenten. kortom: hoe ver reikt het 

gebruiksrecht van de eigenaar en wordt dit beperkt door regels die een onderhouds- en 

zorgverantwoordelijkheid opleggen?

Wie bijvoorbeeld iets aan een monument wil veranderen, krijgt 
onherroepelijk met het recht te maken. 

NATIONAAL MONUMENT KAMP 
AMERSFOORT, LEUSDEN

onthulling 
14 mei 1953
ontwerper 
F. Sieger
herdachte groepen
>Vervolgden Nederland
>Verzet Nederland
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3.4  Bevoegdheden van de eigenaar 

Wie is de eigenaar van een oorlogsmonument? velen zullen zich die vraag nooit heb-

ben gesteld. het is echter een zeer wezenlijke vraag en ook bij de oprichting van een 

monument dienen de eigendomsverhoudingen goed te worden vastgelegd. het eigen-

dom impliceert namelijk bepaalde rechten en plichten. 

een feit: het eigendomsrecht is een absoluut recht is. dit houdt in dat de eigenaar zijn 

eigendomsrecht tegen iedereen kan ‘inroepen’. het betekent ook dat de eigenaar vrij 

is om met zijn eigendom te doen en laten wat hij wil. eén kanttekening die dit nuan-

ceert: de eigenaar mag niet in strijd met rechten van anderen handelen. exemplarisch 

daarvoor is het auteursrecht van de maker, dat de eigenaar zal moeten respecteren. 

Onbetwist speelt de eigenaar een belangrijke rol bij het beheer en behoud van een 

monument. aangezien de eigenaar beslist wat er met zijn eigendom gebeurt, zal hij 

dan ook bij dit beheer en behoud betrokken moeten worden. het is dan ook zaak om 

te weten wie eigenaar van een monument is. een illustratie van dat belang: op grond 

van het Besluit rijkssubsidiering instandhouding monumenten 2006 kan aan organi-

saties en overheden subsidie worden verleend voor restauratie van monumenten in de 

juridische zin van het woord. maar zonder goedkeuring van de eigenaar is restauratie 

niet toegestaan. Op gemeentelijk en provinciaal niveau kunnen soortgelijke bepalingen 

bestaan in monumentenverordeningen.
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3.5  onderhouds- en zorgverantwoordelijkheid

Oorlogsmonumenten maken deel uit van ons historisch erfgoed. dat vergt zorg en on-

derhoud. een struikelblok in de praktijk: vaak neemt niemand de verantwoordelijkheid 

voor het beheer van oorlogsmonumenten en beelden in de openbare ruimte. Boven-

dien ontbreekt veelal budget voor het onderhoud. het zijn vaak herdenkingscomités en 

andere betrokkenen die in de bres springen. indien het schort aan zorg en onderhoud, 

nemen zij dat – op basis van vrijwilligheid – veelal zelf voor hun rekening. dat scherpt 

de vraag aan bij wie een onderhouds- en zorgverantwoordelijkheid kan worden neer-

gelegd en op basis waarvan.

nederland kent weinig specifieke regels voor het eigendom en beheer van cultuurgoe-

deren. in tegenstelling tot andere landen ontbreekt in nederland een wettelijke onder-

houds- en zorgplicht voor eigenaren van cultuurgoederen. toch valt uit enkele wetten 

en regels een impliciete zorgverantwoordelijkheid te destilleren. indien het gaat om 

onroerende goederen met een wettelijke monumentenstatus geldt zelfs een expliciete 

zorgverantwoordelijkheid die uitvloeisel is van monumentenwetgeving.

voor het onderbouwen van een onderhouds- en zorgverantwoordelijkheid zijn er vijf 

aanknopingspunten:

auteurswet•	

monumentenwet•	

gemeentelijke monumentenverordeningen•	

gemeentelijke verordeningen, beleidsregels en subsidievoorwaarden•	

contractuele afspraken over beheer en behoud•	

er bestaan verschillende soorten oorlogsmonumenten. soms hebben zij een juridische 

monumentenstatus, op grond van de monumentenwet of een provinciale of gemeente-

lijke verordening. hieronder wordt daar nader op ingegaan. Zo wordt per soort monu-

ment verduidelijkt uit welke wet of regel een onderhouds- en zorgverantwoordelijkheid 

kan worden afgeleid.

Oorlogsmonumenten algemeen

Op grond van de auteurswet heeft de eigenaar van een auteursrechtelijk beschermd 

werk een langdurige verantwoordelijkheid – tot 70 jaar na het overlijden van de maker 

– om het werk in stand te houden, te onderhouden en zorgvuldig beheer uit te voeren. 

dat staat niet letterlijk in de wet, maar kan wel zo worden uitgelegd. verder is in artikel 

25 van de auteurswet opgenomen dat een maker – in dit geval de maker van een oor-

logsmonument – zich kan verzetten tegen wijziging, verminking, vervorming of andere 

aantasting van zijn werk. dit betekent dat op degene die het werk beheert of in eigen-

dom heeft een impliciete zorgverantwoordelijkheid rust. hij moet ervoor zorgdragen 

dat het werk niet wordt gewijzigd, verminkt, vervormd of anderszins wordt aangetast. 

kortom: in algemene zin kan bij oorlogsmonumenten een onderhouds- en zorgverant-

woordelijkheid uit de auteurswet worden afgeleid.

Oorlogsmonumenten zijnde rijks-, provinciale of gemeentelijke monumenten

een oorlogsmonument dat ook een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument is, 

valt onder monumentenwet- of regelgeving. Op rijksniveau geeft de monumentenwet 

regels over aanwijzing, instandhouding, onderhoud en restauratie van minimaal 50 jaar 

oude en aangewezen monumenten. het nationaal monument op de dam in amster-

dam is zo’n rijksmonument – het staat op de lijst van het ministerie van OcW van 100 

topmonumenten uit de Wederopbouw. Op lokaal niveau bestaan er ook provinciale en 

gemeentelijke monumentenverordeningen. als een oorlogsmonument een officiële 

monumentenstatus heeft, kunnen de monumentenwet en de monumenten- 

verordeningen van belang zijn bij plannen voor wijziging of sloop van een monument.  
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3.4  Bevoegdheden van de eigenaar 
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dom impliceert namelijk bepaalde rechten en plichten. 
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ceert: de eigenaar mag niet in strijd met rechten van anderen handelen. exemplarisch 

daarvoor is het auteursrecht van de maker, dat de eigenaar zal moeten respecteren. 

Onbetwist speelt de eigenaar een belangrijke rol bij het beheer en behoud van een 

monument. aangezien de eigenaar beslist wat er met zijn eigendom gebeurt, zal hij 

dan ook bij dit beheer en behoud betrokken moeten worden. het is dan ook zaak om 

te weten wie eigenaar van een monument is. een illustratie van dat belang: op grond 
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bestaan in monumentenverordeningen.
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Beide ingrepen vergen een speciale vergunning. Zo staat bijvoorbeeld in artikel 11 van 

de monumentenwet dat het verboden is om een beschermd monument te beschadigen 

of te vernielen. diezelfde wet verbiedt het ook om zonder een vergunning – of in afwij-

king daarvan – een beschermd monument af te breken, te verstoren, te verplaatsen of 

in enig opzicht te wijzigen.

Oorlogsmonumenten die aan of op een monument zijn bevestigd

een aparte categorie vormen monumenten die deel uitmaken van een gebouw of ander 

monument. voer voor juristen: is de eigenaar van zo’n gebouw ook verantwoordelijk 

voor bijvoorbeeld een herdenkingsplaquette aan de gevel? en geldt die verantwoorde-

lijkheid ook voor gedenkramen die zijn aangebracht in kerken en andere monumentale 

gebouwen? dat hangt ervan af: is het monument ‘aard- en nagelvast’ aan het gebouw 

bevestigd? 

twee criteria geven uiteindelijk de doorslag. eén: vormen de objecten samen een 

zelfstandige eenheid? en twee: zijn ze zodanig met elkaar verbonden dat ze niet kunnen 

worden gescheiden zonder dat een van de objecten wordt beschadigd? als aan beide 

criteria is voldaan, dan is het monument onderdeel van het gebouw geworden. daar 

vloeit uit voort dat de eigenaar van het gebouw door ‘natrekking’1 óók eigenaar van het 

aangebrachte deel wordt. nog een stapje verder: als het gebouw een monumentale 

status heeft, dan heeft die status óók betrekking op het aangebrachte monument. in 

dat geval gelden voor het oorlogsmonument dezelfde wettelijke regels voor onder-

houd, restauratie en beheer. Bij een project over wandkunst van het instituut collectie 

nederland (icn) is gebleken dat hierbij in de praktijk toch problemen kunnen ontstaan 

omdat een aan een rijksmonument bevestigd kunstwerk of gedenkteken niet altijd in de 

beschrijving van het rijksmonument is opgenomen.  

 

Met subsidie opgerichte oorlogsmonumenten

voor de oprichting of het onderhoud van een oorlogsmonument kan subsidie zijn 

verleend. het is mogelijk dat aan deze subsidie voorwaarden zijn verbonden die de 

gesubsidieerde partij een zorgverantwoordelijkheid opleggen. artikel 29 van het Besluit 

rijkssubsidiëring instandhouding monumenten 2006 is daar een voorbeeld van. in dat 

artikel wordt bepaald dat ‘de eigenaar verplicht is na afloop van de werkzaamheden  

waarvoor subsidie is verleend, het beschermd monument te bewaren en te onder- 

 

1   natrekking wil zeggen dat een kleinere, op zichzelf staande zaak deel gaat uitmaken van een grotere zaak 
doordat het wordt vastgemaakt aan de grotere zaak. door natrekking wordt de eigenaar van de grotere zaak ook 
eigenaar van de kleinere zaak. 
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3.7  veranderingen in de staat van een oorlogsmonument

Over het geestelijk eigendom van de maker kan op verschillende wijzen het juridisch 

eigendom worden verkregen – van wat voor werk dan ook. toch zit er een addertje 

onder het gras: het juridisch eigendom van een auteursrechtelijk beschermd werk 

verkrijgen, impliceert niet dat ook de auteursrechten op dat werk worden bemachtigd. 

de auteursrechten gaan pas over als de maker ze expliciet en schriftelijk overdraagt 

– ongeacht het bedrag dat is betaald om het werk in eigendom te krijgen. eén van de 

consequenties hiervan is dat de eigenaar of beheerder van een monument niets mag 

wijzigen aan een auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming van de maker. 

het auteursrecht geldt tot 70 jaar na de dood van de maker. als de maker tijdens zijn 

leven zijn auteursrecht niet heeft overgedragen, gaat dit recht automatisch over op de 

erven van de maker.

de maker heeft, gekoppeld aan het auteursrecht, persoonlijkheidsrechten. Op grond 

daarvan kan hij zich verzetten tegen elke behandeling van het werk – van verande-

ring tot verminking of misvorming – die hem in zijn eer en goede naam zou kunnen 

aantasten. kortom: bij het doorbreken van de status quo waarin een werk zich bevindt, 

moet zowel de eigenaar als de beheerder te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van 

de maker in gedachten houden en ervoor zorgen dat er niet in strijd met de persoonlijk-

heidsrechten wordt gehandeld. de persoonlijkheidsrechten zijn, anders dan het  

auteursrecht, niet overdraagbaar en vervallen in principe bij het overlijden van de  

maker omdat het persoonsgebonden rechten zijn. Ook al heeft de maker zijn auteurs-

recht overgedragen, hij kan altijd een beroep doen op zijn persoonlijkheidsrechten.
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houden in de staat waarin het door de werkzaamheden waarvoor subsidie is verleend, 

is gebracht.’ Oftewel: uit artikel 29 van het besluit volgt een onderhoudsplicht voor de 

eigenaar van een beschermd monument in de zin van de monumentenwet.

Oorlogmonumenten met contractuele voorwaarden

een laatste aanknopingpunt voor onderhouds- en zorgverantwoordelijkheid: in con-

tracten voor het oprichten en beheren van oorlogsmonumenten zijn vaak afspraken 

gemaakt over de wijze, kosten en verantwoordelijkheid voor het beheer en behoud. 

samenvattend: bij oorlogsmonumenten speelt in beginsel altijd de auteurswet. als 

het monument een juridische monumentenstatus heeft, dan hebben eigenaren en be-

heerders met monumentenwetgeving van doen. is het monument tot stand gekomen 

met behulp van een subsidie, dan moet er goed worden gekeken naar de eventuele 

voorwaarden. tot slot moeten contractuele afspraken over beheer en behoud van een 

monument in acht worden genomen.

appeaaaaaaa

3.6  morele aspeCten 

karakteristiek voor oorlogsmonumenten is dat ze in de regel op een specifieke plek 

staan, voor een specifieke groep mensen bestemd zijn en/of een specifieke beteke-

nis hebben. dat zijn allerminst voetnoten: met deze aspecten moet bij het beheer en 

behoud van de monumenten terdege rekening worden gehouden. stel: een gemeente 

is eigenaar van een monument. de maker ervan heeft ingestemd met het gemeentelijk 

voorstel om het monument te verplaatsen of van uiterlijk te veranderen. toch kunnen 

de plannen in slechte aarde vallen. 

hebben de tegenstanders een recht? nee, in de meeste gevallen niet. tegelijkertijd 

moet in acht worden genomen dat de bezwaarmakers veelal betrokkenen zijn – bij-

voorbeeld leden van een oprichtings- of herdenkingscomité – die al jaren het beheer 

verrichten waaraan het monument zijn voortbestaan ontleent. Ook is het mogelijk dat 

de tegenstanders van verandering of wijziging deel uitmaken van of verbonden zijn met 

de groep voor wie het monument bedoeld is. Of zij nu wel of niet juridisch verenigd 

zijn: indien hun belang rechtstreeks bij een genomen besluit is betrokken, kunnen zij 

volgens de algemene wet bestuursrecht als belanghebbende(n) worden aangemerkt. 

in dat geval kunnen zij bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente dat hun 

belang raakt. 

Aanleg van de 
rolstoelbaan bij 
het Nationaal 
Monument op 
de Dam, 2007
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Aanpassing van een oorlogsmonument

het aanpassen van een monument is in de meeste gevallen ingrijpend – niet in de laat-

ste plaats voor nabestaanden en andere herdenkers. als het een ingrijpende aanpas-

sing van een monument behelst, dan heeft de maker daar op grond van de auteurswet 

een stem in. dit geldt in ieder geval voor de oorlogsmonumenten die na de tweede 

Wereldoorlog zijn opgericht. aanpassing dient dan ook in overleg met de maker te 

gebeuren. exemplarisch is de restauratie in 2007 van het nationaal monument op 

de dam. in de wetenschap dat het aantal mindervalide deelnemers aan de nationale 

herdenking groeit, stelde het nationaal comité 4 en 5 mei voor om een rolstoelhelling 

te creëren. Zo zouden mindervaliden zelfstandig bloemen bij het monument kunnen 

leggen. een rolstoelhelling betekende evenwel aanpassing van het originele ontwerp 

van het monument. 

eén van de makers van het nationaal monument is john raedecker (1885-1956). aan-

vankelijk wilden zijn erven geen toestemming geven voor de geopperde wijziging in het 

ontwerp. uiteindelijk lieten zij hun (auteursrechtelijke) bezwaren varen. eriq van nij-

huis gelder, ontwerper van de rolstoelvoorziening, toonde zich in staat om met behoud 

van het karakter van het monument een actueel element te integreren. de aanleg van 

de rolstoelhelling werd tevens benut om het monument op enkele plaatsen te restau-

reren. het eindresultaat: de erven zijn uiteindelijk zeer tevreden en mindervaliden kun-

nen nu zonder logistieke hindernissen de nationale herdenking op de dam bijwonen. 

Verplaatsing van een oorlogsmonument

verplaatsing van een monument kan conflicteren met het oogmerk en de intentie van 

de maker van het monument – illustratief is de case-denekamp waarmee dit hoofd-

stuk opende. een verplaatsing heeft vaak ook grote impact op degenen die zich met 

het monument verbonden voelen. een recent voorbeeld is de verplaatsing van het 

monument Zoeklichtafdeling op landgoed de Binckhorst in den haag – een ingreep 

die zonder medeweten van de gemeente plaatsvond en veel commotie veroorzaakte bij 

het herdenkingscomité. in kort bestek: de gemeente den haag had jarenlang kasteel 

de Binckhorst in eigendom. Op het omliggende landgoed bevindt zich een oorlogs-

monument, waarbij vanaf de oprichting in 1945 jaarlijks een herdenkingsbijeenkomst 

plaatsvindt. 

in de jaren zeventig kwam het kasteel na verkoop in particuliere handen. de deel-

nemers aan de jaarlijkse herdenking behielden evenwel toegang tot het terrein. 

Begin 2008 kwam aan het licht dat de eigenaar van het kasteel het monument had 

verplaatst. Omwille van de aanleg van een parkeerterrein was het van zijn oorspron-

kelijke prominente locatie naar een minder opvallende plek verhuisd. leiden was in 

last: het ontstemde herdenkingscomité vroeg zich af of een oorlogsmonument zonder 

berichtgeving of vergunning mag worden verplaatst. de nieuwe locatie wordt onwaar-

dig geacht en zou ongeschikt zijn voor de jaarlijkse herdenkingen: het monument is 

immers zo geplaatst dat men nu tegen de achterkant ervan aankijkt. de hamvraag: bij 

wie kan het herdenkingscomité bezwaar tegen de verplaatsing maken? Bij de eigenaar 

van het terrein? Of bij de gemeente? en in hoeverre kan de eigenaar ongestoord zijn 

eigendomsrecht uitoefenen?

in de verkoopakte van het kasteel en het omliggende terrein staat een aanwijzing. deze 

akte uit 1973 stelt dat het oorlogsmonument niet bij de koop is inbegrepen. verder 

staat in de akte dat de nieuwe eigenaar en zijn rechtsverkrijgende(n) moeten gedogen 

dat het oorlogsmonument – dat in eigendom van de gemeente is – gehandhaafd blijft. 

Bovendien staat zwart-op-wit dat personen die het oorlogsmonument willen bezichti-

gen daartoe na voorafgaand verzoek gelegenheid moeten krijgen.

toch is het dossier nog niet gesloten. in 1998 is het kasteel opnieuw aan een particulier 

verkocht. het fungeert nu als privé-kliniek voor cosmetische chirurgie. in de akte uit 

1998 staan de eerdergenoemde bepalingen herhaald. met één verschil: aan de bepaling 

over het laten plaatsvinden van herdenkingen op het terrein is een tijdsbepaling toege-

voegd. tot het jaar 2000 zou de eigenaar het herdenken moeten toestaan. Op grond 
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Aanpassing van een oorlogsmonument
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Verwijdering van een oorlogsmonument

in tegenstelling tot verplaatsing betekent verwijdering van een monument veelal dat het 

niet meer terugkomt – noch op dezelfde plek noch elders. een voorbeeld uit de praktijk 

is ‘vrij vreugde’ in middelharnis, een muurschildering van 2 x 1,5 meter die in zijn 

voortbestaan werd bedreigd. in 1945 werd de schildering aangebracht in het toenmalige 

meijer theater aan de vissersdijk in middelharnis. de totstandkoming ervan maakte 

deel uit van de oranjefeesten die de Oranjevereniging van de lokale vissersbuurt na 

de bevrijding organiseerde. recent is een herontwikkelingsplan opgesteld voor het 

voormalige meijer theater en de aangrenzende panden. de stichting tot Bescherming 

van het dorpsgezicht is bang dat de projectontwikkelaar het pand zal slopen, waardoor 

de schildering verloren zal gaan. 

vaak leidt verwijdering van een monument uiteindelijk tot vernietiging. als tot vernie-

tiging van een werk wordt overgegaan, is de vraag of er nog kan worden gesproken 

van aantasting van het werk in de zin van de auteurswet. de meningen hierover zijn 

verdeeld. in 2004 bepaalde de hoge raad dat ‘totale vernietiging van een voorwerp 

waarin een auteursrechtelijk werk is belichaamd niet kan worden aangemerkt als een 

aantasting van het werk in de zin van artikel 25 van de auteurswet.’ Wel voegde de 

hoge raad toe dat de vernietiging van een werk in sommige gevallen een misbruik 

van de bevoegdheid van de eigenaar kan impliceren – en dus onrechtmatig jegens de 

maker kan zijn. Zeker als er sprake is van een uniek werk kan van een eigenaar worden 

verlangd dat hij enkel en alleen tot vernietiging overgaat als hij daar gegronde redenen 

voor heeft. Bovendien is de eigenaar verplicht om de maker de kans te bieden zijn werk 

te documenteren vóórdat het wordt vernietigd.

Bij sloop van een monument gaat het dus vooral om morele aspecten: de belangen van 

belangengroeperingen en herdenkers. in mindere mate spelen juridische aspecten een 

rol. Buiten kijf staat dat vernietiging onomkeerbaar is. in dat besef kan een gemeente/

eigenaar het beste terughoudend zijn in besluiten om monumenten te vernietigen.

appeaaaaaaa

3.8  het Beheer

Waarop moeten gemeentelijke beheerders letten bij het opstellen en uitvoeren van een 

beheerplan voor oorlogsmonumenten? voor een helder antwoord moeten twee situa-

ties worden onderscheiden:
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Vrij Vreugde, 
Middelharnis

daarvan zou de eigenaar nu toegang kunnen weigeren. toch vindt het herdenkingsco-

mité nog houvast in een bepaling die stelt dat het monument gehandhaafd moet blij-

ven. Waarschijnlijk wordt fysieke handhaving bedoeld: het monument mag niet worden 

afgebroken. het zou echter ook geïnterpreteerd kunnen worden als handhaven ‘naar de 

betekenis waarvoor het is opgericht’: een monument om bij te herdenken. 

deze case onderstreept het belang om afspraken en voorwaarden ten aanzien van mo-

numenten helder te formuleren en duidelijk vast te leggen. als dat zorgvuldig gebeurt, 

weten de opvolgers immers hoe ver hun handelen met betrekking tot een monument 

kan en mag reiken.
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3.9  fotograferen 

het fotograferen van een oorlogsmonument raakt niet aan beheer en behoud. toch 

komt het gemeenten van pas om de regels te kennen die de auteurswet hiervoor stelt. 

in de praktijk worden oorlogsmonumenten immers regelmatig gefotografeerd om als 

illustratie voor een nieuwsbericht, herdenkingsuitnodiging of -boek te dienen.

normaal gesproken is vóóraf toestemming van de maker nodig om een afbeelding 

van diens werk te gebruiken. Zijn auteursrecht biedt hem het alleenrecht om zijn werk 

openbaar te maken en te verveelvoudigen. een uitzondering op deze regel vormt artikel 

18 van de auteurswet, dat zich op kunstwerken toespitst. het artikel stelt dat voor 

het gebruik van beeldmateriaal van werken in de openbare ruimte geen toestemming 

nodig is. 

de filosofie achter artikel 18: het auteursrecht moet gelimiteerd zijn voor werken die 

iedereen kan waarnemen. Zij maken immers deel uit van het straatbeeld en behoren zo 

tot ieders leefwereld. dat biedt het recht om van zulke werken vrijelijk afbeeldingen te 

maken en te gebruiken. Wel is het beeldgebruik aan enkele voorwaarden gebonden: de 

afbeelding moet een werk van beeldende kunst of bouwkunde bevatten dat speciaal is 

gemaakt om permanent in de openbare ruimte geplaatst te worden, waarbij het werk 

is afgebeeld zoals het zich daar bevindt, dus als herkenbaar onderdeel van het straat-

beeld. 

appeaaaaaaa

3.10  tot slot

momenteel staan in nederland ruim 3.300 oorlogsmonumenten. met recht zou je van 

een collectie kunnen spreken: een speciale categorie cultuurgoederen waar ook een 

specifiek collectiebeheer bij past. immers: bij het oprichten van een oorlogs- of vrij-

heidsmonument eindigt de verantwoordelijkheid niet bij het plaatsen daarvan. Bovenal 

is het van belang dat zo veel mogelijk oorlogsmonumenten een rol in de samenleving 

kunnen blijven vervullen. Op grond daarvan verdient het beheer en behoud van deze 

monumenten ruimhartig aandacht. Wettelijke regels met betrekking tot het beheer en 

behoud van oorlogsmonumenten zijn er evenwel niet, met uitzondering van de regels 

die gelden voor oorlogsmonumenten die een wettelijke monumentenstatus hebben. 

evenmin heeft een eigenaar de plicht tot materieel beheer en behoud van oorlogs-

monumenten. Wel biedt een aantal wetten en regels aanknopingspunten voor een 

onderhouds- en zorgverantwoordelijkheid voor de eigenaar – en daar wordt in deze 

handreiking vanuit gegaan. 
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Beheer en behoud van bestaande monumenten•	  

in dat geval staat de (financiële) verantwoordelijkheid voor onderhoud van het mo-

nument hoog op de agenda, maar ook de verantwoordelijkheid (aansprakelijkheid) 

bij verwijdering, verplaatsing, vernieling of beschadiging van het monument. 

toekomstig beheer en behoud van nieuw op te richten monumenten•	  

in dat geval is het verstandig om in het besluitvormingstraject een risicoanalyse te 

maken. hierin worden alle zaken onderzocht waarmee rekening moet worden  

gehouden – van draagvlak tot aan benodigde vergunningen en beheerkosten.  

verder kunnen met de maker van het nieuwe monument afspraken worden  

gemaakt over beheer en behoud, auteursrechten, verplaatsing of afbraak. een 

goede leidraad is het vng-model ‘gemeentelijke beeldende kunstopdrachten’,  

dat in juni 2008 is geactualiseerd.

draagvlak in de samenleving is belangrijk voor het oprichten van een oorlogsmonu-

ment. die les leert het initiatief van de stichting monument Walraven van hall (zie ook 

hoofdstuk 2). Zij wil voor Walraven van hall –  een nederlandse bankier en verzets-

strijder – een monument aan het amsterdamse frederiksplein oprichten. het beoogde 

monument is naast het hoofdkantoor van de nederlandsche Bank gesitueerd, de 

instelling waar Walraven en zijn broer gijs tijdens de oorlog ruim vijftig miljoen gulden 

aan waardepapieren wisten te ontvreemden ten behoeve van het nederlandse verzet. 

voor het ontwerp heeft de kunstenaar fernando sánchez castillo gebruikgemaakt van 

een bestaande boom die in brons is gegoten en is neergelegd. de boom staat symbool 

voor Walraven van hall, waarbij de kunstenaar hoopt dat voorbijgangers zich zullen 

afvragen waarom de boom er ligt. met instemming van de familie van van hall is het 

ontwerp uitgekozen door een onafhankelijke kunstcommissie. het stadsdeel centrum 

heeft echter bezwaar tegen plaatsing van het monument – vermoedelijk omdat men 

een buste of beeld op een sokkel verwachtte, in plaats van een geïntegreerd kunstwerk. 

de onthulling van het monument is gepland in februari 2009. heeft sánchez castillo 

recht op plaatsing van zijn werk? dat hangt af van de omstandigheden. eerder stelde 

de rechter in een zaak dat de gemeente als opdrachtgever tot het maken van een kunst-

werk niet tot plaatsing kon worden verplicht indien dat in strijd zou zijn met zwaar-

wegende belangen van derden – in dit geval omwonenden. kortom: bij het monument 

voor Walraven van hall rijzen de vragen of het stadsdeel een zwaarwegend belang heeft 

en of dat belang zwaarder weegt dan het belang van stichting monument Walraven van 

hall om het monument te plaatsen. 
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3.11  juridisChe CheCklist 

hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van dit hoofdstuk, die kan dienen als 

checklist. 

aanknopingspunten voor een onderhouds- en zorgverantwoordelijkheid voor eigenaren 

en beheerders

is het oorlogsmonument aangewezen als een rijks-, provinciaal- of gemeentelijk •	

monument? in dat geval staan in de monumentenwet, provinciale of gemeente-

lijke monumentenverordening de rechten, plichten en regels ten aanzien van het 

beheer en behoud.

Zijn er beleidsregels waarin rechten en plichten ten aanzien van het eigendom en •	

beheer van oorlogsmonumenten zijn vastgelegd?

Wat zegt de subsidieverordening en/of beschikking indien er subsidie is verleend?•	

Zijn er contracten waarin afspraken over beheer en behoud staan?•	

is er sprake van een roerend werk dat (aard- en nagelvast) is bevestigd aan de •	

grond of een gebouw ? door zogeheten natrekking wordt de eigenaar van de 

grond of het gebouw ook verantwoordelijk voor hetgeen daaraan is vastgemaakt.

heeft het gebouw waaraan het monument aard- en nagelvast is bevestigd een juri-•	

dische monumentenstatus? in dat geval valt het bevestigde monument ook onder 

de monumentenwetgeving.

Zijn er overige documenten waarin afspraken zijn vastgelegd over de verantwoor-•	

delijkheid voor het behoud, restauratie en onderhoud van het monument?

Zijn er historische, financiële, juridische huisvestingsrelaties tussen de gemeente •	

en het oorlogsmonument buiten de bovengenoemde?

Zijn er problemen met het oorlogsmonument?•	

auteursrecht van de maker

is de maker nog in leven of korter dan 70 jaar geleden overleden? houd dan reke-•	

ning met de auteursrechten. attentie: de rechthebbende kan iemand anders zijn 

dan de maker; de maker kan zijn auteursrecht bij leven overdragen aan iemand 

anders. Bovendien kan het auteursrecht na zijn dood op de erfgenamen zijn over-

gegaan. het gaat hier om het exploitatierecht. 

voor het persoonlijkheidsrecht van de maker geldt een ander verhaal. na overlij-•	

den van de maker vervallen deze rechten omdat ze onverbrekelijk met de per-

soon van de maker zijn verbonden. attentie: de maker kan bij testament iemand 

aanwijzen om de persoonlijkheidsrechten uit te oefenen. alleen in dat geval kan 

na de dood van de maker een beroep op de persoonlijkheidseisen worden gedaan. 

check dus of de maker is overleden en – zo ja – of de persoonlijkheidsrechten aan 

iemand zijn toegewezen.

is met de maker van het monument overlegd over beheer en behoud?•	

is in geval van ingrijpend onderhoud (restauratie) of andere wijziging overleg met •	

de maker gevoerd?

is de maker op de hoogte gesteld indien een monument is vernield of een onder-•	

deel daarvan is gestolen?

Zijn eventuele maatregelen tegen vandalisme passend bij het ontwerp van de •	

maker?

heeft de maker toestemming gegeven voor de maatregelen tegen vandalisme die •	

de gemeente wenst? 

Worden monumenten gefotografeerd met inachtneming van de regels uit de •	

auteurswet? 

Belanghebbenden en betrokkenen 

Bij een wijziging aan het monument: is er overleg gevoerd met de groep herdenkers?

een nieuw op te richten monument

is er een risicoanalyse gemaakt? enkele onderwerpen daarin:•	

o Wat is de meest geschikte locatie om het monument te plaatsen? 

 (minst kwetsbaar voor invloeden van buitenaf en in overeenstemming  

 met de gedachte achter en de bedoeling van het monument)

o Past de aard van het monument bij het doel en de gelegenheid waarvoor 

 het is opgericht?

o is er voldoende draagvlak in de (lokale) samenleving voor het oprichten 

 van een nieuw monument? 

o hoe ziet de berekening van de beheer- en behoudskosten eruit? Wat is 

 redelijk en is het financieel haalbaar?

o is er een vergunning nodig en zal deze worden afgegeven?

o geeft de maker een garantie voor de technische en inhoudelijke kwaliteit 

 van een ontwerp?

Zorg voor duidelijke schriftelijke afspraken tussen de maker en de gemeente of •	

opdrachtgever. mondelinge afspraken die in het verleden zijn gemaakt, zijn geldig. 

maar het is vaak lastig om boven water te krijgen en te bewijzen wat er ooit mon-

deling is afgesproken. laat bij nieuw op te richten monumenten dan ook niets aan 

het toeval over.
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4.1 inleiding

gemeenten hebben de afgelopen jaren meer aandacht besteed aan het beheer van 

beelden in de publieke ruimte. Ook het onderhoud ervan lijkt hoger op de politieke 

agenda te staan, waarbij gemeenten vaker dan voorheen gespecialiseerde bedrijven 

inschakelen. deze bedrijven verzorgen schouw, onderhoud en restauratie van beelden. 

soms maken ook oorlogsmonumenten deel uit van gemeentelijke afspraken met zulke 

bedrijven. de beleidskeuze om de verantwoordelijkheid voor beelden in de openbare 

ruimte – en oorlogsmonumenten in het bijzonder – toe te eigenen, noodzaakt gemeen-

ten om hiervoor budgetten vrij te maken. afhankelijk van de staat van de oorlogsmonu-

menten en hun aantal kunnen deze budgetten flink oplopen. dat vergroot de noodzaak 

om ‘het dossier oorlogsmonumenten’ zorgvuldig te behandelen. dit hoofdstuk biedt 

daarbij enkele handvatten.

appeaaaaaaa

4.2  inventarisatie van oorlogsmonumenten

de opmaat tot elk beheerplan is de inventarisatie van alle oorlogsmonumenten binnen 

de gemeentegrenzen. een moeilijke opgave, zo blijkt uit de praktijk. Weliswaar erkent 

67 procent van de gemeenten juridisch of moreel verantwoordelijk te zijn voor beheer 

en behoud van gedenktekens1 , maar vele weten niet exact hoeveel oorlogsmonumen-

ten zich binnen hun gemeente bevinden. vaak is de oorzaak hiervan dat in het verleden 

monumenten zijn opgericht zonder gemeentelijke registratie. Zo is niet altijd bekend 

waar ze staan, wie de oprichters zijn en aan wie of wat ze herinneren. 

voor een complete inventarisatie van oorlogsmonumenten kan een gemeente gebruik-

maken van:

het eigen gemeentearchief.•	

eerdere inventarisaties van beelden in de openbare ruimte.•	

de digitale database van het nationaal comité 4 en 5 mei  •	

(www.4en5mei.nl/oorlogsmonumenten).

van elk monument worden bij voorkeur de navolgende gegevens in de inventarisatie 

opgenomen:

adres en/of standplaats.•	

gegevens over de kunstenaar.•	

de naam van de eigenaar – indien het monument geen eigendom van de  •	

gemeente is.

1 enquête nationaal comité 4 en 5 mei onder nederlandse gemeenten [2005]

de persoon/groep/gebeurtenis die met het monument wordt herdacht.•	

de materialen waarvan het monument is gemaakt, evenals de constructie van het •	

beeld.

een algemene weergave van de staat van onderhoud.•	

verschillende foto’s van het object.•	

diverse gemeenten etaleren op hun website de geïnventariseerde monumenten. Zo’n 

presentatie is sterk aan te bevelen: de monumenten maken immers deel uit van de 

samenleving en (lokale) historie en worden met publieke gelden beheerd. Bovendien 

raken inwoners zo vertrouwder met de oorlogsmonumenten in hun leefomgeving, wat 

hun betrokkenheid kan versterken.

De kunstenaar

Zoals eerder opgemerkt mag de maker/ontwerper verlangen dat het oorlogsmonument 

op een goede manier wordt beheerd en in stand wordt gehouden. het auteursrecht is 

daar heel helder over. niet alleen tijdens het leven van de betrokken kunstenaar geldt 

dit recht. tot 70 jaar na zijn of haar dood berust dit recht bij de erven. als de kunste-

naar in kwestie al lang geleden is overleden, kan bij het rijksbureau voor kunsthistori-

sche documentatie (rkd) in den haag vaak informatie over de erven worden ingewon-

nen. het achterhalen van erven is extra van belang als het monument deel uitmaakt 

van gemeentelijke plannen. Bij klein onderhoud vervalt de noodzaak van overleg met 

de kunstenaar of de erven. maar bij groot onderhoud – wat kan resulteren in een uiter-

lijke verandering van het monument – is het zaak om wel contact te leggen.

Het eigendom

een gemeente veronderstelt vaak dat zij eigenaar van een monument is. dit is  

echter niet altijd het geval. Zelfs als een gemeente een monument al vele decennia 

beheert en onderhoudt, maakt dat haar nog niet tot eigenaar – ook niet als van de 

rechtmatige eigenaar taal noch teken meer is vernomen. Zo is het belangrijk om na te 

gaan of het eigendom van het monument door het betrokken comité van oprichting 

formeel aan de gemeente is overgedragen. 

een belangrijke noot: zelfs als de gemeente formeel geen eigenaar is, kan zij juridisch 

wel als verantwoordelijke partij worden aangesproken. dit hangt samen met het feit dat 

monumenten veelal ‘aard- en nagelvast’ op gemeentegrond staan. voor monumenten 

die op particuliere grond staan of aan een particuliere gevel zijn bevestigd, geldt dat zij 

– tenzij juridisch anders is overeengekomen – eigendom zijn van de eigenaar van het 
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perceel en/of pand. deze eigenaar ‘bezit’ het monument, zelfs als in de koopakte 

een specifieke bepaling over het monument ontbreekt. Zo kan de eigenaar worden 

aangesproken op de staat waarin ‘zijn’ monument verkeert. 

De herdachte groep

Zoveel oorlogsmonumenten, zoveel verhalen die erachter schuilgaan. kortom: het is 

zaak om te weten naar welke specifieke gebeurtenis of personen een oorlogsmonument 

verwijst. extra zorgvuldigheid is geboden als het monument in zijn verwijzing naar  

een specifieke groep het enige in de gemeente, de provincie of zelfs nederland is.  

exemplarisch hiervoor is het Zigeunermonument voor vervolgde sinti en roma op het  

museumplein in amsterdam. landelijk bezien herinnert slechts een handjevol monu-

menten aan deze groep. de vuistregel is: hoe unieker een monument, hoe groter de 

kans op gevoeligheden bij onderhoud, beheer of wijziging. ga in een dergelijke situatie 

dan ook zorgvuldig te werk.

De materialen en de staat van onderhoud

twee eerdergenoemde aandachtspunten zijn de toegepaste materialen/constructie en 

de staat van onderhoud. een archiefonderzoek in dit verband loont. niet alleen kan 

dat kostbare informatie opleveren over de oprichting van het beeld en het toenmalige 

uiterlijk, maar ook over eerdere onderhoudswerkzaamheden en restauraties, inclusief 

namen van betrokken ambtenaren en uitvoerende bedrijven. 

samenvattend moeten het navolgende aan bod komen bij de eerste inventarisatie van 

de materialen/constructie en de staat van onderhoud:

de materialen waarvan het beeld is gemaakt.•	

de constructie van het gedenkteken.•	

materialen waarvan – indien aanwezig – de sokkel en fundering zijn gemaakt.•	

de afwerking van de materialen (verflaag, lak of patina).•	
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de directe omgeving/ruimtelijke context van het monument. •	
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Stap 1: Objectanalyse

de objectanalyse gaat uit van een bestand van monumenten waarvan is bepaald dat ze 

behouden zullen worden. tijdens de analyse wordt het monument ‘gedeconstrueerd’ 

– van den vendel hanteert de term decompositie – waarna elk deel afzonderlijk wordt 

bezien. Zo kan een bronzen beeld op een natuurstenen sokkel worden onderverdeeld 

in respectievelijk het beeld, de sokkel en hun onderlinge bevestiging. vervolgens kan 

de sokkel worden opgedeeld in de betonnen kern en de natuurstenen platen waarmee 

deze bedekt is. 

de volgende stap is de analyse. Oftewel: het onderzoek naar de functie(s) van elk 

onderdeel en het bepalen van de problemen/faalvormen. drie mogelijke functies van 

een onderdeel: glans geven, schoon zijn en kleur behouden. Bij het onderzoek worden 

faalvormen vastgesteld; op toekomstige wordt geanticipeerd. voor de goede orde: één 

functie kan meerdere faalvormen hebben. Zo kan een zandstenen beeld dat schoon 

hoort te zijn (functie) van graffiti zijn voorzien (faalvorm), maar ook bemost of bescha-

digd zijn; er kan bijvoorbeeld een hand van het beeld ontbreken. vervolgens moeten de 

oorzaken van het falen worden achterhaald. een monument kan bijvoorbeeld op een 

slecht verlichte locatie staan, wat nachtelijke vernielingen en graffiti in de hand werkt.

de faalvormen kunnen drie effecten hebben:

veiligheid: is er risico op persoonlijk letsel door de faalvorm (staat het monument •	

bijvoorbeeld op instorten of vallen er stukken af)?

visuele kwaliteit: ziet het beeld er lelijk uit door de faalvorm (is het bijvoorbeeld  •	

zo vies dat niet meer duidelijk is wat het beeld voorstelt)?

gevolgkosten: zijn met het verhelpen van de faalvorm méér kosten gemoeid  •	

dan met het permanent wegnemen van de faalvorm (moet bijvoorbeeld een  

stenen beeld geïmpregneerd worden om te voorkomen dat mos terugkeert of 

volstaat reinigen)?

de faalvormen en de voorziene effecten bepalen welk type onderhoud gepast en/of 

mogelijk is en of een monument eventueel aangepast kan/moet worden. een beklad 

en vernield monument kan bijvoorbeeld worden verplaatst naar een minder risicovolle 

locatie.
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appeaaaaaaa

4.3  aChterstallig en regulier onderhoud

in het verleden beperkte onderhoud zich in de gunstigste gevallen tot vluchtige 

reiniging van een monument aan de vooravond van een herdenking, of provisorisch 

herstel na een incident. het zal glashelder zijn: beheer vergt een langere adem. Zo is 

het noodzakelijk om na stap één – de eerste inventarisatie van de monumenten en de 

afweging welke zullen worden onderhouden – te specificeren wat voor soort onderhoud 

wenselijk is. grofweg is er een onderverdeling in achterstallig en regulier onderhoud. 

het achterstallig onderhoud moet zijn uitgevoerd vóórdat een beheerplan voor regulier 

onderhoud wordt ontwikkeld. als dat plan voor een lange termijn wordt opgesteld en 

de expertise daarvoor ontbreekt, is het verstandig om advies in te winnen. Organisaties 

als het instituut collectie nederland (icn) of de rijksdienst voor archeologie, cultuur-

landschap en monumenten (racm) kunnen met raad en daad bijstaan. Zij kunnen 

onder meer advies geven over onderhoudsbedrijven. 

appeaaaaaaa

4.4  Beheer- en Behoudsplan opstellen

vanzelfsprekend heeft het aantal oorlogsmonumenten binnen de gemeentelijke  

grenzen invloed op het beheer- en behoudsplan. die omvang kan sterk verschillen.  

ter illustratie: amsterdam heeft 175 gedenktekens; Zelhem één. toch zijn de beheer- en  

behoudsplannen nagenoeg gelijk in hun systematiek. een beproefde methode staat  

beschreven in het boek Beelden buiten, Beheer & behoud, een uitgave uit 2003 van het 

icn en de vereniging van nederlandse gemeenten (vng). deze systematiek, die  

beeldend kunstenaar en technisch ingenieur corrie van de vendel heeft geformuleerd, 

helpt om inzichtelijk en stapsgewijs te werk te gaan. kortom: gemaakte keuzes zijn 

makkelijk navolgbaar en dus overdraagbaar. 

in haar systematiek gaat van de vendel uit van vier stappen. stap één en twee richten 

zich op het opstellen van de onderhoudsstrategie. stap drie en vier betreffen de prakti-

sche uitvoering van het onderhoud en/of de restauratie. 

de vier onderhoudsstappen op een rij:

Objectanalyse1. 

strategiebepaling2. 

totaalplan opstellen3. 

uitvoering structureren4. 
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Stap 2: Strategiebepaling

Onderhoudsdoelen zijn ideeën van de eigenaar – bijvoorbeeld de gemeente – die 

invloed hebben op het onderhoud. drie mogelijke onderhoudsdoelen:

graffiti moet meteen verwijderd worden.•	

Op 4 mei (of een andere herdenkingsdatum) moeten alle oorlogsmonumenten •	

een verzorgde indruk maken.

alle oorlogsmonumenten in het stadscentrum moeten er puntgaaf bij staan.•	

de onderhoudsdoelen en de aanpak van de faalvormen monden uit in twee keuzes: 

de onderhoudssoort en -frequentie. hierbij kan men gebruikmaken van het volgende 

beslissingsschema dat van de vendel heeft opgesteld.

MONUMENT JONGENS-
KAMPEN, ARNHEM

onthulling 
10 november 1988
ontwerper 
H.L.B. Mahieu, A. Beijsens 
(beeldhouwer)
herdachte groep
Geïnterneerden voormalig 
Nederlands-Indië
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het diagram gidst de gebruiker snel naar de gewenste vorm van onderhoud. van de 

vendel onderscheidt vijf soorten:

storingsafhankelijk onderhoud (sao):•	  ad hoc ingrijpen wanneer een faalvorm 

wordt getraceerd.

gebruiksafhankelijk onderhoud (gao):•	  met vaste intervallen onderhoud plegen.

modificatie (mod.):•	  aanpassingen doen – hierbij moet de kunstenaar worden 

geraadpleegd.

schoonmaken:•	  reinigen van kleine verontreinigingen als graffiti en algenaanslag.

inspectie:•	  het op gezette tijden bekijken van het object, zodat de progressie van de 

faalvorm kan worden gevolgd. Op basis hiervan kan een nieuwe beslissing worden 

genomen. 

aan de hand van de verschillende effecten die een faalvorm kan hebben, zijn in het  

diagram verschillende trajecten uitgezet. een mogelijkheid in het diagram die hierbo-

ven niet is besproken, is het verwijderen van een monument. Op een gegeven moment 

kan namelijk de keuze worden gemaakt dat – gelet op het belang van het monument in 

relatie tot de onderhouds- of herstelkosten – behoud niet meer verantwoord is. 

Stap 3: Totaalplan opstellen

Per monument kan een deelplan worden opgesteld. dat gebeurt aan de hand van twee 

zaken: de faalvormen en het type noodzakelijk onderhoud. gezamenlijk resulteren de 

deelplannen in een gemeentelijk totaalplan. voor het opstellen van totaal- en deelplan-

nen is het verstandig om de hulp van een expert in te roepen. dat scherpt het zicht op 

de noodzakelijke handelingen en de kosten.

het soort onderhoud bepaalt de volgorde van aanpak. Zo is het onder handen nemen 

van een ernstig verzakt monument urgenter dan het reinigen van een gedenkteken.  

vijf aspecten kunnen de uitvoering van het totaalplan versoepelen en kosten besparen:  

prioritering, planning, bepaling van taken, clustering van gelijksoortige taken of cluste-

ring van monumenten per wijk. 

Stap 4: Uitvoering structureren

het moet zonneklaar zijn wie welke bijdrage levert aan het onderhoud. Om onvoor-

ziene kosten, vertraging of conflicten te voorkomen, moeten de volgende zaken van 

tevoren helder zijn:

Wie is de opdrachtgever?•	

hoe wordt het proces begeleid en wie is verantwoordelijk?•	

Wie voert welke taken uit?•	

Wat is het beschikbare projectbudget?•	

hoe is de projectcommunicatie geregeld?•	

hoe vaak wil de opdrachtgever informatie teruggekoppeld zien?•	

in welke specifieke gevallen wil de opdrachtgever betrokken worden? •	

hoe doet men achteraf verslag van het onderhoud/de restauratie?•	

Om brokken te voorkomen: onderhoud van monumenten vergt specifieke technische 

kennis. materialen hebben immers verschillende eigenschappen en verlangen een 

specifieke behandelwijze – zie ook hoofdstuk 5. verder moeten alle gepleegde hande-

lingen worden vastgelegd. Zo is later terug te vinden wie wat heeft gedaan, wanneer en 

waarom. tot slot is het belangrijk dat ingrepen zo veel mogelijk reversibel zijn – in rond 

hollands: ze moeten terug te draaien zijn. 

appeaaaaaaa

4.5  Budget en draagvlak

niet alleen materiële maar ook financiële brokken kunnen worden voorkomen. het is 

vooral zaak om vroegtijdig (externe) kundige partijen in te schakelen die de kosten voor 

het beheer en onderhoud kunnen bepalen. eerdergenoemde organisaties als het icn 

en de racm kunnen advies geven bij het maken van een kostenindicatie en het opstel-

len van een onderhoudsplan. Zij kunnen ook een realistische kostenindicatie geven 

voor het achterstallig en regulier onderhoud. 

de kosten voor zowel menskracht als materialen zijn onder te verdelen in:

kosten van het inventariseren en schouwen van de monumenten.•	

kosten van het opstellen van een beheerplan.•	

kosten voor regelmatige controle.•	

kosten voor het inhalen van achterstallig onderhoud.•	

kosten voor regulier onderhoud.•	

kosten voor incidenteel onderhoud.•	

kosten voor restauratie in geval van ernstige schade. •	

Om versnipperend ad hoc-beleid te voorkomen, zijn twee maatregelen nodig. eén: het 

opstellen van een langetermijnplanning en -kostenoverzicht.  
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4.5  Budget en draagvlak

niet alleen materiële maar ook financiële brokken kunnen worden voorkomen. het is 

vooral zaak om vroegtijdig (externe) kundige partijen in te schakelen die de kosten voor 
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twee: het in de gemeentebegroting opnemen van een post voor behoud van de 

oorlogsmonumenten. de totale kosten voor onderhoud en beheer zijn voor niet-inge-

wijden vaak moeilijk in te schatten. er zijn immers diverse variabelen in het spel: de 

grootte, de vorm, het materiaal, de staat van onderhoud en de leeftijd van de monu-

menten. Onderhoudsbedrijven en instanties als het icn en de racm beschikken over 

specialistische kennis die hierbij van dienst kan zijn. Wel is het zaak om eerst achter-

stallig onderhoud weg te werken en vervolgens een kostenindicatie voor het regulier 

onderhoud te maken. Op basis van deze inschatting kan geld worden gereserveerd op 

de gemeentebegroting.

 

Budget verkrijgen vergt politiek draagvlak. in de praktijk blijkt de kans op draagvlak 

groter als de burgemeester vroegtijdig bij het beleid voor oorlogsmonumenten wordt 

betrokken. veelal is deze binnen de gemeente immers het aanspreekpunt voor zaken 

rond herdenken en vieren. een burgemeester die de rug recht voor behoud van dit 

bijzondere erfgoed is dan ook van niet te onderschatten belang. 

Beleidsmatig kunnen het beheer en behoud worden ondergebracht bij de afdeling 

kunst en cultuur of ruimtelijke Ordening. de uitvoering zal veelal ressorteren onder de 

dienst groenvoorziening van een gemeente. idealiter wordt het praktisch onderhoud 

ondergebracht bij een gespecialiseerd onderhoudsbedrijf.

een praktijkvoorbeeld van onderhoud en budgettering. in apeldoorn loopt een extern 

bedrijf – voorafgaand aan herdenkingen – alle monumenten na en maakt ze indien 

nodig schoon. het klein onderhoud van de monumenten is bij ditzelfde bedrijf onder-

gebracht, dat alle beelden in de publieke ruimte van apeldoorn onderhoudt inclusief 

het straatmeubilair. in het geval van vernieling en/of verval neemt de gemeente haar 

verantwoordelijkheid en laat het monument opknappen. met ingang van 2008 heeft de 

gemeenteraad een budget vastgesteld voor alle onderhoud van beelden in de openbare 

ruimte. in de meerjarenbegroting is hiervoor ook een post opgenomen. 

DE DOKWERKER, AMSTERDAM
onthulling 
1 december 1952
ontwerper 
M.S. Andriessen
herdachte groepen
> Vervolgden Nederland
> Verzet Nederland
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4.6  CheCklist Beheer en Behoud

hieronder volgt een korte samenvatting van dit hoofdstuk in de vorm van een checklist 

voor het formuleren van beleid en het opstellen van een beheer- en behoudsplan:

inventarisatie: breng in kaart hoeveel oorlogsmonumenten er binnen de  •	

gemeente zijn.

achterhaal wie de eigenaar is, zo nodig samen met een jurist. •	

schouw in welke toestand elk monumenten verkeert. de objectanalyse in  •	

vogelvlucht:

o Onderzoek hoe het oorlogsmonument is samengesteld.

o analyseer per monumentdeel de functie en traceer faalvormen.

o Bepaal welke effecten huidige of naderende faalvormen hebben 

 voor de veiligheid, visuele kwaliteit en/of gevolgkosten.

o Bepaal wat de geschiktste methode van behandeling is om de 

 faalvorm te verhelpen.

Betrek de kunstenaar in het proces.•	

Beslis welke monumenten wel of niet onderhouden zullen worden en verduidelijk •	

waarom.

Bepaal welk soort onderhoud noodzakelijk is:•	

o storingsafhankelijk onderhoud 

o gebruiksafhankelijk onderhoud 

o modificatie 

o schoonmaken

o inspectie

laat een kostenoverzicht maken voor achterstallig onderhoud en regulier  •	

onderhoud.

stel budget zeker en leg dit voor een vooraf bepaalde periode vast.•	

selecteer een onderhoudsbedrijf om het werk uit te laten voeren.•	

laat in bijzondere gevallen restauratie plegen.•	

leg in een dossier vast welke werkzaamheden zijn verricht.•	

voer regelmatig een schouw uit.•	

4
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5.1  inleiding

het leeuwendeel van de beelden in de openbare ruimte van nederland stamt van na 

de tweede Wereldoorlog. te midden van deze omvangrijke collectie bevinden zich 

oorlogsmonumenten. vrijwel elke gemeente bezit naast ‘reguliere’ buitenkunstwer-

ken één of meerdere gedenktekens. Ook zijn er bedrijven met oorlogsmonumenten, 

landhuizen met parkobjecten en musea met buitencollecties. het beheer van deze 

buitencollecties heeft veel overeenkomsten met het beheer van museale collecties. 

maar er zijn ook verschillen. Zo voeren in een museum verschillende specialisten 

(conservatoren en restauratoren) de beheertaken uit; met het beheer van een buiten-

collectie zijn in de regel maar één of twee mensen belast. Zij besteden onderhoud en 

restauratie ook vaker uit. 

een ander belangrijk verschil is dat buitenobjecten – met name vrijstaande beelden 

– aan specifieke risico’s en schadefactoren zijn blootgesteld. dat verschil kan zich 

wreken, want in nederland ontbreken richtlijnen voor beheer en behoud van buiten-

kunstcollecties. een specifieke opleiding voor beheerders of behoudsmedewerkers is 

er evenmin. Zo tekent zich een achterstand af: de kennis over behoud en beheer van 

buitencollecties loopt uit de pas met de museale situatie.

appeaaaaaaa

5.2  algemene risiCo’s 

Schade door weer, wind en water

afwisseling van regen en vorst kan schade aan kunstwerken veroorzaken. dat kan 

met name funest zijn voor poreuze materialen, zoals keramiek, tufsteen en enkele 

kalksteensoorten. sowieso veroorzaken regen, wind, vorst en zonlicht verwering 

van de materialen. de snelheid daarvan is afhankelijk van de eigenschappen van het 

materiaal en de mate van blootstelling. Water is een bedreiging in verschillende ver-

schijningsvormen: regen, hagel, sneeuw en grondwater. Ook lokale overstromingen 

na hevige regenval vormen in nederland een toenemend risico. als water in poreuze 

materialen doordringt en bevriest, neemt de massa ervan toe. de gevolgen zijn legio. 

de structuur van onder meer steen en keramiek kan kapot drukken; er kunnen scheu-

ren ontstaan; van het oppervlak kunnen delen afspringen. Bovendien kan water een 

rol spelen bij corrosie van metalen. 

Schade door micro- en macro-organismen

Buitenkunstwerken zijn een geliefde verblijfplaats voor micro-organismen (algen en 

schimmels) en macro-organismen (insecten, vogels, honden, konijnen en planten). 

algen, schimmels, mossen en planten kunnen de structuur van onder meer hout en 

steen verzwakken. insecten kunnen gangen boren in hout en bepaalde soorten steen. 

uitwerpselen van vogels en honden kunnen chemische schade aan bepaalde materialen 

veroorzaken. tot slot kunnen konijnen de fundering van een kunstwerk ondermijnen.

Mechanische schade en gebruiksschade

mechanische schade ontstaat door fysische krachten van binnenuit – bijvoorbeeld 

spanningen in de constructie – of van buitenaf. Zo zijn zwakke plekken in de construc-

tie van een kunstwerk regelmatig terug te voeren op constructie- en materiaalfouten. 

een spelbreker is de uitzettingscoëfficiënt, die voor elk materiaal verschilt. dat kan de 

oorzaak zijn van interne spanningen in de constructie. 

tot schade van buitenaf rekenen we bijvoorbeeld een boom die op een kunstwerk valt, 

een grasmaaimachine die er tegenaan stoot, onzorgvuldig transport en beklimming 

door publiek. Objecten die uitnodigen tot ‘gebruik’ als zit-, klim- of speelobject  

vertonen op den duur slijtage of andere schade. slijtage kan ook optreden bij  

bewegende objecten, zoals installaties.

Schade door vandalisme

er zijn verschillende vormen van vandalisme. moedwillige vernieling is de meest 

extreme vorm, maar ook graffiti en bekrassing komen veel voor. vooral abstracte 
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kunstwerken en ‘naakten’ zijn mikpunt van vandalisme. verder leert de praktijk dat een 

rommelige, verwaarloosde of afgelegen locatie de kans op vandalisme vergroot.  

Diefstal

het aantal gevallen van diefstal van met name kleinere beelden neemt toe. vaak hebben 

de dieven het gemunt op het materiaal waarvan het monument is gemaakt. Zo zijn in 

2008 in nederland diverse bronzen beelden uit de buitenruimte gestolen en vermoedelijk 

omgesmolten – de prijs van brons en koper is de laatste jaren fors gestegen. gelukkig 

kan het risico op diefstal worden beperkt. Zo kunnen veiligheidsmoeren het aanzienlijk 

bemoeilijken om beelden van hun sokkel te tillen. fysieke barrières bewijzen hun nut bij 

het beschermen van beelden die uit het zicht staan of makkelijk met een (vracht)auto of 

busje bereikbaar zijn. Ook cameratoezicht kan beeldenrovers ontmoedigen. 

Oorlogsmonumenten kunnen zelfs van chips of sensoren worden voorzien. de prak-

tische nadelen van deze diefstalpreventie moeten evenwel goed worden overwogen. 

minder rompslomp vergt het ‘merken’ van een beeld in combinatie met fotodocumen-

tatie. dit vergemakkelijkt het traceren en identificeren na diefstal. Ook attendeert het 

handelaren en veilinghuizen op de ‘onzuivere’ herkomst van kunstwerken. 

Bij diefstal dient de eigenaar te allen tijde aangifte bij de politie te doen. vervolgens kan 

het vermiste kunstwerk worden aangemeld op www.gestolenkunst.nl. Op deze website 

vermeldt de politie ook teruggevonden kunstvoorwerpen waarvan de eigenaar niet 

bekend is. 
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5.3  oorlogsmonumenten van steen

natuursteen is een veelgebruikt materiaal in de beeldhouwkunst. de samenstelling 

en ontstaanswijze bepalen de steensoort en de specifieke materiaaleigenschappen. 

natuursteen laat zich in drie groepen onderverdelen: stollingsgesteenten, afzettings-

gesteenten en metamorfe gesteenten. van deze drie zijn stollingsgesteenten in de regel 

het meest weervast. Zo lenen graniet en basaltlava zich uitstekend voor bijvoorbeeld 

de aanleg van strekdammen in zee. afzettingsgesteenten, zoals zandsteen, kalksteen, 

tufsteen en mergel, worden met name in de bouw- en beeldhouwkunst gebruikt. iedere 

steensoort heeft een andere herkomst. Zelfs binnen één groeve kan dit verschillen 

opleveren in de structuur en samenstelling van de steen.

Verwering en erosie

alle steensoorten – ook harde steensoorten als graniet en basalt – zijn onderhevig aan 

afbraakprocessen zoals verwering. verweringsprocessen treden op vanaf het moment 

dat natuursteen aan de oppervlakte komt. de snelheid van de afbraak is afhankelijk van 

de steensoort, de kwaliteit en de omstandigheden. Zo zien sommige stenen beelden er 

na eeuwen nog goed uit en beginnen andere al na enkele decennia details te verliezen. 

verwering uit zich op verschillende manieren, onder meer afhankelijk van de steen-

soort. Wind, regen, vorst en temperatuurwisselingen kunnen de steen verzwakken, 

waarbij de ontstane haarscheurtjes na verloop van tijd grotere scheuren worden.

Water

kalksteen, maar ook kalk in andere steensoorten, lost relatief gemakkelijk op in water. 

dat geldt vooral als zich koolzuur in het water bevindt. het water transporteert de 

opgeloste kalk die vervolgens elders wordt afgezet. Zo ontstaan druipsteenformaties 

door afzetting van opgeloste kalkdeeltjes. aan dit proces staat elk kalkstenen (of kalk-

houdend) beeld in de buitenlucht bloot. soms zijn zelfs druipsteenafzettingen aan de 

onderkant van het beeld waarneembaar. met name sommige franse kalksteensoorten 

(bijvoorbeeld euville-kalksteen) zijn gevoelig en worden relatief snel afgebroken door 

regenwater. Overigens kunnen ook andere mineralen dan kalk in water oplossen. dit 

geldt bijvoorbeeld voor veldspaten, die een hoofdbestanddeel van graniet en andere 

stollingsgesteenten vormen. kwarts lost veel minder snel op in water. 

 

Zure regen

de uitstoot van fossiele brandstoffen in nederland loopt terug. toch kan zure regen 

schade aan stenen beelden berokkenen. vooral kalkhoudende steen – maar ook kalk-

zandsteen en marmer – zijn gevoelig voor zure regen. Onder invloed van zure regen 
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5.3  oorlogsmonumenten van steen
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steensoorten en keramiek. uit engels onderzoek blijkt dat nauwsluitende hoezen van 

dampdoorlatend materiaal met een isolatielaag (bijvoorbeeld P32 polyurethaan-gecoat 

polyester – eventueel met een onderlaag van polyester watten) de beste bescherming 

geven. Wel is het zaak dat de hoezen worden aangebracht als de beelden droog of 

zo droog mogelijk zijn. voor beelden die al een sterk verweerd en verzwakt oppervlak 

hebben, is een nauwsluitende hoes overigens niet de beste oplossing. kleinere en/of 

kwetsbare objecten die al eerder vorstschade hebben opgelopen, kunnen in de winter 

het beste binnen worden geplaatst.

Impregnatie

in de jaren zeventig van de vorige eeuw is onderzoek gedaan naar methodes om  

natuursteen en steenachtige materialen te verduurzamen door impregnatie met  

epoxyharsen. inmiddels is men in nederland afgestapt van het impregneren van  

buitenobjecten; het veroorzaakt ongewenste bijeffecten. de meeste impregnatie- 

middelen dringen slechts enkele millimeters diep in de steen. Zij vormen een dunne  

en ondoordringbare laag, die bovendien niet meer te verwijderen is. deze laag  

verstoort de natuurlijke vochthuishouding van de steen. 

Wanneer poreuze steen ernstig is verzwakt, kan de ibach-methode worden toegepast. 

deze niet-alledaagse impregnatiemethode is in uitzonderlijke gevallen een laatste red-

middel. het principe van de ibach-methode verschilt van de andere impregnatiemetho-

des: acrylhars dringt door tot in de kern van de steen. na reiniging en langdurig drogen 

wordt de acrylhars onder vacuümdruk in de poriën van het object geperst. Zo wordt 

de steen geconsolideerd. voor deze behandeling moet het object naar de werkplaats 

van ibach in schesslitz (duitsland) worden getransporteerd. deze methode is tamelijk 

kostbaar, onomkeerbaar en niet voor alle objecten geschikt. het nationaal monument 

op de dam, het nationaal monument kamp amersfoort en het beeld van de Puttense 

vrouw in de herdenkingshof in Putten hebben een dergelijke behandeling ondergaan.

Anti-graffiti

verschillende anti-graffitiproducten kunnen het verwijderen van graffiti aanzienlijk 

vereenvoudigen en schade aan het kunstwerk voorkomen. niet alle (voor gebouwen 

ontwikkelde) anti-graffitisystemen zijn geschikt voor beelden en andere kunstwerken. 

er zijn twee groepen anti-graffitiproducten: permanente en zelfopofferende systemen. 

deze laatste zijn het meest geschikt voor beelden van natuursteen en steenachtig 

materiaal. de zelfopofferende systemen zijn immers reversibel, nauwelijks zichtbaar en 

dampdoorlatend. in kort bestek: de graffiti wordt – bij voorkeur met stoom – met anti-

wordt de kalk omgezet in gipskorsten die vuil vasthouden. de gipskorsten hebben een 

groter volume dan de oorspronkelijke steen. Zo drukken ze zichzelf in de loop van de 

tijd los, waarbij schade aan het oorspronkelijke materiaal ontstaat. 

Het groene gevaar

een met bomen en struiken omkranst beeld? mooi, zullen veel voorbijgangers opmerken. 

toch is de nabijheid van groen niet gunstig voor stenen beelden: ze verhogen de lucht-

vochtigheid. Ook kunnen bladeren op het beeld blijven liggen, wat mos- en algengroei 

stimuleert. Ogenschijnlijk is dat niet verontrustend: de meeste mos- en algensoorten 

hechten zich slechts oppervlakkig aan de ondergrond. 

het gevaar schuilt echter in het vocht dat de mossen vasthouden. dat kan de zuur-

graad en het zoutgehalte van het water in het beeld beïnvloeden en zo voor problemen 

zorgen. Bovendien zijn mossen nadelig voor kalkhoudend voegwerk. verwijdering van 

mossen en algen is dan ook raadzaam, waarbij stomen een beproefde methode is. niet 

alle materialen verdragen zo’n behandeling. stoom kan sommige materialen (bijvoor-

beeld poreuze kalksteen) aantasten. er zijn zelfs gevallen bekend waarbij het beeld na 

een anti-mosbehandeling en de verwijdering van struiken in een mum van tijd groener 

was dan ooit. 

Beperken van de verwering 

Bij het verlenen van een opdracht aan een kunstenaar kan de keuze voor duurzame 

steensoorten een aandachtspunt zijn. voor buitenbeelden in nederland kunnen  

poreuze kalksteensoorten en marmersoorten beter worden vermeden. Ook kan voor 

alle nieuwe toepassingen van natuursteensoorten een kwaliteitsgarantie aan de natuur-

steenleverancier worden gevraagd. tegen de verwering is vrij weinig te doen. toch is 

het zinvol om de conditie van buitenbeelden regelmatig te controleren. Zo kan tijdig 

beginnende schade worden vastgesteld. vaak kunnen kleine herstelmaatregelen de 

situatie weer enigszins stabiliseren. regelmatig onderhoud – bij voorkeur vlak voor de 

winterperiode – kan beginnende schade beperken. de kunst blijft evenwel om de ‘huid’ 

van het beeld niet aan tasten. Zo kan te agressief reinigen – (zand)stralen, hogedruk-

spuit of gebruik van zuren – een averechts effect hebben: de steen wordt gevoeliger 

voor verwering.

 

Winterbescherming

Winterbescherming – van hoezen, kisten, tenten en tot aan transparante ‘dozen’ van 

plexiglas – kan het risico van vorstschade verkleinen. dat geldt met name voor beelden 

die van vorstgevoelige materialen zijn gemaakt, zoals marmer, bepaalde franse kalk-
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graffitilaag en al verwijderd. vervolgens wordt een nieuwe anti-graffitilaag aangebracht. 

Overigens is ook de anti-graffitilaag aan verwering onderhevig. Zij moet dan ook, 

afhankelijk van de soort, na drie tot vijf jaar worden vervangen. 

de permanente anti-graffitisystemen zijn vooral voor gebouwen ontwikkeld. in de regel 

zijn zij zichtbaar en niet-reversibel. dat maakt deze systemen ongeschikt voor beelden. 

Producten die een zichtbare laag vormen, kunnen immers afbreuk doen aan de esthe-

tiek van het kunstwerk: de glans, kleur en/of oppervlaktestructuur kunnen veranderen. 

het te dik aanbrengen van de anti-graffitilaag, wat in de praktijk veel voorkomt, kan 

deze veranderingen versterken.

Overige anti-graffitiproducten vormen een afsluitende laag op het materiaal, wat de 

vochthuishouding in het beeld verstoort. dit kan vorstschade tot gevolg hebben – het 

middel is dan erger dan de kwaal. 

appeaaaaaaa

5.4  oorlogsmonumenten van steenaChtige materialen, keramiek of glas

tot de steenachtige materialen en keramiek rekenen we beton, baksteen, cement, 

mortels, terracotta, aardewerk, steengoed en porselein. de materiaaleigenschappen 

zijn afhankelijk van de samenstelling, verhouding en vormingswijze. Bij steenach-

tige materialen die worden gebakken, worden de hardheid en porositeit grotendeels 

bepaald door de baktemperatuur. Porselein en steengoed zijn harder en ook minder 

poreus dan aardewerk. 

grotere en complexere gegoten vormen vergen meestal een skelet (wapening) van 

metaal. Zo’n wapening kan gaan corroderen wanneer zij corrosiegevoelig is en vocht 

en zuurstof kunnen doordringen. gecorrodeerd metaal neemt in volume toe en 

kan zo het object kapot drukken. 

keramiek heeft een relatief grotere porositeit. dat maakt keramiek minder goed be-

stand tegen de nederlandse buitencondities. dat geldt vooral voor aardewerk en – in 

mindere mate – voor steengoed en porselein. met name de opeenvolging van  

vocht- en vorstperiodes kan funest zijn. de remedie: vrijstaande keramische objecten  

in de winter van een winterbescherming voorzien of tijdelijk binnen stallen.

Glazuur

keramische materialen kunnen van een glazuurlaag worden voorzien: een glasachtige 

laag (grotendeels siliciumdioxide) die tamelijk hard en minder poreus is. Zo beschermt 

de glazuurlaag het onderliggende materiaal. een voordeel is dat de glazuurlaag na 
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toevoeging van bijvoorbeeld metaaloxiden van uiteenlopende kleuren worden voor-

zien. eén kanttekening: bij vrijstaande keramische buitenobjecten is de beschermende 

werking relatief. als gevolg van de verschillende materiaaleigenschappen van glazuur 

en keramisch materiaal kunnen spanningen optreden. er ontstaan dan haarscheurtjes 

in het glazuur. vervolgens raakt vocht, dat meestal kan doordringen in het object,  

‘opgesloten’ achter de glazuurlaag. uiteindelijk kan dit vorstschade veroorzaken. 

Glas

glas kan op den duur verweren. maar de grootste risicofactor is de breekbaarheid van 

het materiaal – en het daarmee samenhangende gevaar van vandalisme. het is dan 

ook zeer onverstandig om glasobjecten te plaatsen op locaties die gevoelig zijn voor 

vandalisme. 

appeaaaaaaa

5.5  oorlogsmonumenten van metaal

metalen komen in de natuur voor als ertsen. Brons en staal zijn de meest gebruikte 

metalen voor beelden. maar er bestaan ook monumenten van gietijzer, lood en  

aluminium. veel kunstenaars laten hun bronzen beelden gieten door een bronsgieter.  

dit gebeurt meestal op basis van een gips- of wasmodel. Ook de realisatie van 

(grotere) stalen sculpturen wordt vaak door kunstenaars uitbesteed. met het oog op 

toekomstig onderhoud is het belangrijk om in de objectdocumentatie vast te leggen 

wie een beeld heeft uitgevoerd. verder is het zinvol om gegevens over bijzondere mate-

rialen, vervaardigingswijzen of afwerkingen te documenteren. 

Corrosie

corrosie is een aantasting van een metaal door inwerking van de omgeving. in principe 

is het een natuurlijk proces, dat meestal een verzwakking van de structuur en volume-

toename veroorzaakt. de omstandigheden en omgeving van een object zijn bepalend 

voor de vorm, mate en snelheid van corrosieprocessen. factoren die corrosieprocessen 

beïnvloeden of versnellen zijn bijvoorbeeld vocht (water), zouten (bijvoorbeeld dicht bij 

zee) en zuren. 

corrosie treedt vaak lokaal op, bijvoorbeeld op lasnaden of in holtes waarin regenwater 

blijft staan. aluminium vormt onder invloed van zuurstof een beschermende oxidehuid, 

die het onderliggende metaal beschermt. er zijn verschillende methodes om corrosie 

te voorkomen of te beperken. Bij voorkeur wordt hier al tijdens de realisatie van het 

kunstwerk rekening mee gehouden, want voorkomen is beter dan genezen.  
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de voornaamste methodes zijn:

aanbrengen van coatings (verven en lakken).•	

galvaniseren (verzinken).•	

aanbrengen van een waslaag (microkristallijne was).•	

Zorgen voor goede afwatering, zodat er geen water op of in het kunstwerk of de •	

sokkel blijft staan.

deze methodes hebben in meer of mindere mate effect op het uiterlijk van het object. 

het is aan te bevelen om met een metaaldeskundige te overleggen welke methode in 

een specifiek geval het meest effectief is. Wanneer de laag na oplevering van het kunst-

werk wordt aangebracht, moet dit met de kunstenaar worden overlegd.

Patina 

met ‘patina’ worden in de praktijk twee verschijnselen bedoeld: natuurlijk patina en 

kunstmatig patina. natuurlijk patina is het verweerde of verkleurde oppervlak van  

metaal of steen. koper en brons kleuren na enige tijd bijvoorbeeld groen. deze natuur-

lijke patina wordt doorgaans gewaardeerd. kunstmatig patina is door de kunstenaar, 

bronsgieter of restaurator aangebracht. deze huid kan een enigszins beschermende 

werking hebben, maar in de regel is de duurzaamheid ervan beperkt. door verwering, 

links: 
Gecorrodeerd 
metalen Monu-
ment voor Cana-
dese Militairen, 
Amsterdam
rechts: 
Het aluminium 
Bevrijdingsteken 
in Grave
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0betasting of regelmatige reiniging kan de laag verdwijnen of (plaatselijk) verkleuren. 

het is van belang de kleur (en samenstelling) van de oorspronkelijke patinering te 

documenteren, zodat deze kan worden gereproduceerd. 

Kleurige afwerking

stalen en gietijzeren beelden zijn vaak voorzien van een (meestal) gekleurde coating, 

bestaande uit een verf- of laklaag. Onder invloed van weer, wind en zonlicht kan deze 

laag na verloop van tijd verkleuren en verweren. het is van belang om type en kleur-

nummer van de afwerking te documenteren. Bij vervanging van de afwerking is overleg 

met de kunstenaar en een restaurator nodig.

Waslaag

het aanbrengen van een beschermende waslaag op metalen (meestal bronzen) 

beelden is een methode die al lange tijd wordt toegepast. de was beschermt het beeld 

tegen vuil, verwering, corrosie en in zekere mate tegen graffiti. lange tijd werd hiervoor 

bijenwas gebruikt – een reversibel natuurproduct. Bijenwas, zo is gebleken, bevat ech-

ter zuren die schadelijk voor het metaal kunnen zijn. Om die reden wordt tegenwoordig 

het gebruik van synthetische microkristallijne was aangeraden. deze was is flexibel van 

structuur en vaak wat donkerder van kleur. 

Overige schade

door transport, vandalisme, verkeerde constructie of verzwakt materiaal kan schade 

ontstaan aan beelden. Wanneer er sprake is van verbuigen, barsten of breken is het 

zaak deze schade te laten herstellen door een metaalrestaurator.

appeaaaaaaa

5.6  oorlogsmonumenten van organisChe materialen, kunststof 

of met een dynamisCh element

Organische materialen zoals hout verouderen relatief snel in de buitenlucht. vooral 

onbehandeld hout is kwetsbaar: het wordt al snel bedekt en afgebroken door schim-

mels, zwammen en algen. Organische materialen zijn ook gevoelig voor water. door 

inwerking van water kunnen ze gemakkelijk gaan rotten.  
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het beheren van buitencollecties in het algemeen en 
oorlogsmonumenten in het bijzonder is zeker zo complex als 
het managen van museale collecties. 

Boven: 
De Verwoeste 
Stad in Rot-
terdam tijdens 
en na de 
restauratie
linksonder: 
Monument 
met fontein in 
het Klooster-
hof, Zutphen
rechtsonder: 
Onderhoud 
van het plant-
soen van de 
Herdenkings-
hof in Putten
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Zelfs de meeste soorten kunststof verouderen tamelijk snel in een buitensituatie. vaak 

gaat het om verzwakking van de structuur en ontkleuring.

Oorlogsmonumenten kunnen een dynamisch element bevatten dat wezenlijk onderdeel 

van het object is. dat geldt voor fonteinen, maar bijvoorbeeld ook voor het ravensbrück 

monument in amsterdam. in dit monument zijn een aantal stroboscopen bevestigd 

die lichtflitsen produceren. Buiten kijf staat dat het licht als een integraal onderdeel van 

het monument is bedoeld. kortom: wanneer dit dynamisch element wegvalt, komt het 

monument niet meer tot zijn recht. het is dan ook zaak om dynamisch aspecten van 

monumenten te documenteren en concrete afspraken te maken met de kunstenaar 

over het onderhoud ervan. in overleg met de kunstenaar kunnen versleten onderdelen 

worden vervangen.

appeaaaaaaa

5.7  oorlogsmonumenten in het groen

veel oorlogsmonumenten staan niet op zichzelf, maar maken deel uit van een specifiek 

ontworpen publieke ruimte. Zo is de herdenkingshof in Putten méér dan het kalk- 

stenen beeld van de hand van mari andriessen. het plantsoen rondom het beeld – een 

ontwerp van jan Bijhouwer – is een integraal onderdeel van het oorlogsmonument. 

Ook de eerebegraafplaats in Bloemendaal is een oorlogsmonument waarbij het groen 

een belangrijk en sfeerbepalend deel van het ontwerp is. naast oorlogsmonumenten 

die voor een deel uit groen bestaan, zijn er ook herdenkingsbomen en -bossen die 

herinneren aan de tweede Wereldoorlog. tot die categorie behoren het Bos der Onver-

zettelijken in almere, het Bevrijdingsbos in groningen en de Bevrijdingsboom in hoog 

soeren, maar ook de veelbesproken ‘anne frank-boom’ in amsterdam.

Beheer en behoud van dergelijke monumenten reikt verder dan het onderhouden en 

restaureren van de beelden, graven of herdenkingsmuren. Ook het groen vergt onder-

houd – zelfs meer en regelmatiger dan andere elementen. immers: wanneer het groen 

slecht onderhouden is, verliest het monument veel van zijn beoogde uitstraling.  

Waar mogelijk zal onderhoud van zulke groene ruimtes in overleg met de kunstenaar 

moeten plaatsvinden. het wijzigen van de oorspronkelijke beplanting kan het  

monument immers een volslagen ander aanzicht geven. in de regel zal klein onder-

houd enkele malen per jaar nodig zijn. Overigens kan ook voor groen een lange- 

termijnplan worden opgesteld. dit plan kan worden geënt op de gemiddelde levens-

duur van de beplanting. 

FRANS EREVELD, KAPELLE
onthulling 
16 mei 1950
ontwerper 
A. Molkenboer
herdachte groep
Geallieerde militairen
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SPIEGELMONUMENT, 
AMSTERDAM

onthulling 
1977
ontwerper 
J. Wolkers
herdachte groep
Vervolgden Nederland

appeaaaaaaa

5.8  wat mag van een Beheerder en een restaurator worden verwaCht? 

normen en kwaliteitseisen voor beheer en behoud bestaan (nog) niet. de verant-

woordelijkheid ligt bij de beheerder, aan wie het onderhoudsbedrijf verantwoording is 

verschuldigd. de navolgende checklist verheldert wat van een beheerder en een  

restaurator van oorlogsmonumenten kan worden verwacht.

De beheerder

Beheerders en onderhoudsbedrijven dienen aan de volgende condities te voldoen:

aantoonbare kennis van en ervaring met materialen en restauratie-ethiek•	 ek: 

let op de specialisatie van een bedrijf; een lijst van eerdere werkzaamheden zegt 

nog weinig over de kennis, vaardigheid en kwaliteit.    

analytisch vermogen•	  

Bij een waargenomen probleem worden oorzaak, aard, omvang en ernst vast-

gesteld. Op grond hiervan wordt een passende behandeling bepaalt. ernstige of 

onbekende problemen dienen behandeld te worden door een restaurator. 

kennen van eigen grenzen•	  

men moet weten wie wanneer ingeschakeld moet worden. Bij onbekendheid met 

problemen en materialen of bij twijfel over de aanpak moet een deskundige in de 

arm worden genomen. restauraties dienen altijd aan een professionele restaura-

tor overgelaten te worden.

voorzichtigheid•	  

verricht vooral geen onnodige handelingen. het esthetische aspect van een monu-

ment is belangrijk, maar té intensief reinigen beschadigt het oppervlak van veel ma-

terialen. voor ieder materiaal dient de juiste reinigingsmethode te worden gekozen. 

efficiënt werken•	  

snelheid en alertheid zijn uitstekend, mits zorgvuldigheid wordt betracht. te grote 

snelheid kan leiden tot slordig of te hardhandig werken. 

documentatie bijhouden•	  

van ieder object dienen de behandeling en eventuele complicaties exact te worden 

beschreven. Ook de gebruikte materialen worden vastgelegd (merk, type en even-

tuele kleurnummers van gebruikte verfsoorten). dit komt van pas bij volgende 

behandelingen. 

onderhoud is meer dan reinigen•	  

Onderhoud impliceert óók: geregeld controleren, problemen signaleren en 

monitoren en al deze handelingen documenteren. Bijzonderheden dienen aan de 

beheerder te worden gemeld.
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rekening houden met relevante aspecten van het auteursrecht•	  

het is belangrijk om op de hoogte te zijn van eventuele voorwaarden van de kun-

stenaar met betrekking tot uiterlijk van het kunstwerk, sokkel en directe omgeving. 

het respecteren van deze voorwaarden voorkomt juridische problemen.

niet ingrijpen in de fysische eigenschappen van een materiaal•	  

gebruikte materialen, zoals mortels, dienen zo veel mogelijk dezelfde materiaal-

eigenschappen (porositeit, structuur, kleur) te hebben als het materiaal van het 

object.

seizoenen•	  

houd bij het plannen van onderhoudswerkzaamheden rekening met de seizoenen. 

Wanneer er kans is op (nacht)vorst, dienen geen reinigings- of onderhoudswerk-

zaamheden plaats te vinden.  

De restaurator

Wanneer er sprake is van schade of andere specifieke problemen met een kunstwerk 

dient een gespecialiseerde restaurator te worden ingeschakeld. vervolgens moet de 

beheerder van het kunstwerk worden geïnformeerd wie er wat gaat doen. van een  

restaurator mag het navolgende worden verwacht:

gedegen restauratieopleiding•	  

Bij voorkeur de Opleiding restauratoren icn/uva of een gelijkwaardige opleiding 

in het buitenland (bijvoorbeeld restauratieopleiding antwerpen). Of aantoonbare 

opleiding in de praktijk bij een professioneel restaurator.

expertise in de relevante discipline•	  

een professionele restaurator beperkt zich doorgaans tot één discipline – die waar-

voor hij/zij is opgeleid. er is in nederland nog geen opleiding voor de discipline 

steen (beelden). in België (antwerpen) bestaat deze opleiding al wel geruime tijd.

kennis van restauratie-ethiek •	

Bij voorkeur aangesloten bij restauratoren nederland/restauratorenregister•	

planmatig werken•	  

Op basis van gedegen vooronderzoek wordt een restauratieplan opgesteld.  

dit vormt de basis voor de restauratie. gebruikte methodes, materialen en de 

motivatie voor de gemaakte keuzes worden verantwoord in het restauratieplan  

en -verslag.

rekening houden met de door de kunstenaar bedoelde constructie,  •	

materiaalgebruik of afwerking 

appeaaaaaaa

5.9  tot slot

het beheren van buitencollecties in het algemeen en oorlogsmonumenten in het 

bijzonder is zeker zo complex als het managen van museale collecties. collectie- 

management valt en staat bij een goede collectiedocumentatie, de aanwezigheid van 

een collectieplan (waartoe een beheer- en behoudsplan behoren), planmatige controle 

en onderhoud. door het opzetten van regionale of landelijke netwerken van beheerders 

van oorlogsmonumenten kunnen ervaringen worden gedeeld. verder kan het opzetten 

van lokale of regionale beeldendepots problemen met (tijdelijke) plaatsingsproblemen 

van bepaalde kunstwerken verhelpen. 

Onderhoud kan worden uitbesteed, maar het is belangrijk dat de kwaliteiten (en be-

perkingen) van het onderhoudsbedrijf in kaart zijn gebracht. Zorg dat het onderhoud 

gedocumenteerd wordt en houd de vinger aan de pols. kortom: blijf ‘baas over eigen 

collectie’. Wanneer restauratie aan de orde is, schakel dan erkende, gespecialiseerde 

restauratoren in. Bespreek belangrijke ontwikkelingen met de kunstenaar of diens 

erfgenamen. 

Oorlogsmonumenten zijn er vooral voor het publiek. informeer het publiek over de  

buitenkunstcollectie en de individuele kunstwerken, met gebruikmaking van wandel-

routes, publicaties, websites en informatiebordjes bij de kunstwerken zelf. Ook  

adoptie van een oorlogsmonument door een school kan een preventief effect hebben 

en ervoor zorgen dat een beeld beter behouden blijft.

Dit hoofdstuk is onder de titel ‘Kunst in de kou, collectiemanagement van kunst in de 

openbare ruimte’ in 2007 verschenen als Infoblad 15 van het Instituut Collectie Nederland. 

Speciaal voor deze handreiking is de tekst van Rutger Morelissen geactualiseerd.
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