Muurschilderingen en Decoraties
in Fort benoorden Spaarndam
Nulmeting, waardering, plan voor behoud

Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek
2015

Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek

Muurschilderingen en Decoraties
in Fort benoorden Spaarndam
Nulmeting, waardering, plan voor behoud

Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek
2015
1

Muurschilderingen en Decoraties in Fort b. Spaarndam

Colofon
Titel: Muurschilderingen en Decoraties in Fort benoorden Spaarndam
Ondertitel: Nulmeting, waardering, plan voor behoud
Auteurs: ir. J.A.T. Wijnen & drs. Nico van der Woude
Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek
in samenwerking met Stichting Restauratie Atelier Limburg
Tekstredactie: Diane Schaap
Foto’s van de auteurs tenzij anders aangegeven.
Publicatiedatum: 01-07-2015 – definitief rapport
www.jobbewijnen.nl – www.sral.nl
© Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek
Publicatie verzorgd door Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek & De Lawick Pers, Wageningen
ISBN: 978-90-79000-12-8

Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van de auteur.
Citeren met bronvermelding is uiteraard toegestaan.2

Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek

Inhoud
Inleiding ........................................................................................................................... 6
Doel van dit onderzoek .................................................................................................7
Verantwoording .............................................................................................................7
Leeswijzer ..................................................................................................................... 8
Achtergrond...................................................................................................................... 9
Beknopte historie van Fort benoorden Spaarndam .................................................... 9
Monumentstatus ......................................................................................................... 13
Eerder onderzoek aan de muurschilderingen ............................................................ 14
Cultuurhistorisch vooronderzoek ......................................................................................................... 14
Crèvecoeur, Dijkman & Junge ............................................................................................................... 15
Stichting Krayenhoff .............................................................................................................................. 15

Nulmeting....................................................................................................................... 19
Inleiding tot de nulmeting .......................................................................................... 19
Methode ....................................................................................................................... 19
Clustering ............................................................................................................................................... 20
Inventarisatie .......................................................................................................................................... 21

Resultaten nulmeting ................................................................................................. 23
Functionele schilderingen (cluster 1) ....................................................................................................24
Decoratieve schilderingen (cluster 2) ................................................................................................... 27
Spreuken (cluster 3) ............................................................................................................................... 29
Duitse teksten en graffiti (cluster 4) ..................................................................................................... 31
Figuratieve schilderingen (cluster 5) .................................................................................................... 33
Handtekeningen (Cluster 6) ..................................................................................................................36
Graffiti en krabbels (Cluster 7) ..............................................................................................................36
Schilderingen per kamer ........................................................................................................................38

Waardering ..................................................................................................................... 40
3

Muurschilderingen en Decoraties in Fort b. Spaarndam

Inleiding tot de waardering........................................................................................ 40
De Museale Weegschaal ........................................................................................................................ 40
Voorbereiding en methode .................................................................................................................... 41

Resultaten van de waardering ................................................................................... 44
Verzamelen van thema’s en verhalen ...................................................................................................44
Waarderen: scoren van waarden ........................................................................................................... 45
Lokaliseren van waarden ....................................................................................................................... 51

Synthese: de waarde van muurschilderingen ........................................................... 52
Afwegingen bij het waarderingsresultaat ............................................................................................. 52
Waarden koppelen aan hun locatie in het fort ..................................................................................... 55

Conclusies bij de waardering ......................................................................................57
Conditieopname ............................................................................................................. 59
Inleiding conditieopname .......................................................................................... 59
Resultaten conditieopname ....................................................................................... 60
Conclusies conditieopname ........................................................................................ 61
Advies ............................................................................................................................. 63
Advies-stap 1: de basis voor behoud .......................................................................... 65
Advies-stap 2: kiezen op basis van waarde ............................................................... 68
1. Advies ten aanzien van het cluster functionele schilderingen ........................................................69
2. Advies ten aanzien van het cluster decoratieve schilderingen ........................................................70
3. Behoud van alle schilderingen in kamers met een hoge waarde ....................................................70
4. Soepel regime in kamers met een lage concentratie waarden ........................................................ 71
5. Advies voor het thematisch ontwikkelen van een selectie kamers met gemiddelde waarde ....... 71
6. Protocol voor nog niet ontdekte schilderingen ................................................................................ 73
7. Advies tot behouden van gelaagdheid van de geschiedenis ............................................................ 73
8. Stoppen met vrijleggen ...................................................................................................................... 74

Advies-stap 3: draagvlak en langzame transformatie ............................................... 74
Bronnen .......................................................................................................................... 77

4

Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek

Bijlage 1 Nulmeting .................................................................................................... 80
Bijlage 2 Schilderingenkaart .......................................................................................81
Bijlage 3 Waardenkaart .............................................................................................. 82
Bijlage 4 Adviestabel bij Advies-stap 2 ...................................................................... 83
Bijlage 5 Verhalen over het fort ................................................................................. 85
Bijlage 6 Advies behoudsplan Stichting Restauratie Atelier Limburg ..................... 90
Bijlage 7. Waarderingsformulieren uit de waarderingssessie ................................... 91
Bijlage 8. Amerongen Castle: The House a Phoenix ................................................. 92

5

Muurschilderingen en Decoraties in Fort b. Spaarndam

Inleiding
Muurschilderingen in ‘Fort benoorden’

Figuur 1. Portret Marlene Dietrich, kamer 33.

In het voorjaar van 2015 heeft Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek in samenwerking met Stichting
Restauratie Atelier Limburg een inventarisatie, waardering en conditieopname uitgevoerd van
muurschilderingen in het Fort benoorden Spaarndam, gemeente Velsen. Dit onderzoek vond plaats in
opdracht van de provincie Noord-Holland, in samenspraak met het Recreatieschap Spaarnwoude en
de gemeente Velsen. Gedrieën streven deze partijen naar een duurzame herbestemming van het fort
met behoud van zoveel mogelijk cultuurhistorische waarden.
In het fort is in de afgelopen vijftien jaar een grote collectie muurschilderingen ontdekt door
vrijwilligers van de Stichting Krayenhoff. Deze schilderingen gingen verborgen onder nieuwere
verflagen, waren daardoor tot voor kort onbekend en zijn stuk voor stuk met engelengeduld door
vrijwilligers blootgelegd. Enerzijds werd tijdens dit proces duidelijk dat de schilderingen een unieke
collectie vormen, maar anderzijds ook dat zij overwegend zeer kwetsbaar zijn. Met het oog op een
aanstaande herbestemming was het nodig meer inzicht te verkrijgen in het aantal schilderingen en de
cultuurhistorische waarde, en een plan te formuleren voor de omgang daarmee in de toekomst.
Daarbij speelden twee belangrijke uitdagingen. De eerste was dat een waardering van een dergelijke
collectie contemporaine muurschilderingen nog niet eerder in Nederland had plaatsgevonden. Zoiets
als een ‘reguliere waarderingsmethodiek’ lag niet op de plank en zou dus specifiek op dit project
toegesneden moeten worden. Ten tweede werd (en wordt) het traject van de herbestemming zeer
kritisch gevolgd door een grote gemeenschap van belangengroepen en burgers die zorgen hebben over
de gevolgen van de herbestemming voor de cultuurhistorische- en natuurwaarden. Deze
belangengroepen hadden zich eerder in het traject dan ook al nadrukkelijk uitgesproken voor een
afzonderlijke waardering van de muurschilderingen.1 Zowel de provincie als het recreatieschap vonden
het daarom van groot belang dat de stem van die belangengroepen werd meegewogen in het
waarderingsproces en dit was een voorwaarde bij de toetsing van het huidige onderzoeksvoorstel.

1

Werkgroepen Natuur, Inrichting fort en Verkeer, 2012.
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De Museale Weegschaal
Om aan beide uitdagingen tegemoet te komen is in een vroeg stadium in dit project contact gelegd met
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), die tot onze grote tevredenheid direct inhoudelijke
ondersteuning toezegde. In overleg met de opdrachtgever en de RCE is ervoor gekozen de Museale
Weegschaal te gebruiken als waarderingsmethodiek.2 Hoewel het woord ‘museaal’ in deze methode
anders doet vermoeden, is de methodiek geschreven voor een grote diversiteit aan waarderingsituaties
waarin uitspraken gedaan worden over de waarde of betekenis van erfgoed, waarbij het mogelijk is de
criteria zo specifiek mogelijk toe te snijden op de situatie. Daarom leek deze methode ook voor de
schilderingen in het fort zeer geschikt. Belangrijk is verder dat de methode een moderne kijk op
waarderen hanteert, die uitgaat van cultuurhistorisch behoud binnen de middelen die er zijn en met
aandacht voor de kansen die erfgoed biedt. De schilderingen in het Fort benoorden Spaarndam
hebben immers niet alleen waarde in het kader van (erfgoed)behoud van het verleden, maar geven het
fort ook een meerwaarde voor de toekomst, die in de herbestemde functie benut kan worden, of zelfs
verder ontwikkeld. Dit heet in de Museale Weegschaal ‘ontwikkelpotentieel’.

Doel van dit onderzoek
Als zodanig kende het hier gepresenteerde onderzoek drie doelstellingen die corresponderen met de
drie fasen van onderzoek waaraan de schilderingen in Fort benoorden Spaarndam achtereenvolgens
onderworpen zijn:
1.

Het geven van een volledig overzicht van alle op dit moment bekende schilderingen door
middel van het uitvoeren van een inventarisatie en registratie, oftewel het uitvoeren van een
nulmeting;

2. De cultuurhistorische waarde van de schilderingen onderscheidend vaststellen zodat op
basis van het hieruit voorvloeiende advies een beslissing genomen kan worden over de
omgang met de schilderingen bij herbestemming;
3. Met een conditieopname de bouwstenen leveren voor een behoudsplan van de
schilderingen, waaruit globaal blijkt welke stappen er in geval van conservering, behoud en
restauratie er genomen moeten worden.

Verantwoording
De nulmeting en waardering van muurschilderingen in het Fort benoorden Spaarndam werden
uitgevoerd in opdracht van de Provincie Noord-Holland door bouwbiograaf ir. Jobbe Wijnen (Wijnen
Cultuurhistorisch Onderzoek). Het onderzoek aan de fysieke kwaliteit van de schilderingen en de
rapportage hiervan in het hoofdstuk ‘Conditieopname’ zijn verzorgd door drs. Nico van der Woude
(Stichting Restauratieatelier Limburg: SRAL). Het advies aan het einde van deze rapportage is door
SRAL en Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek in samenspraak opgesteld. Enkele teksten in de

2

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013.
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hoofdstukken ‘Nulmeting’ en ‘Waardering’ zijn aangevuld met teksten uit het resultaat van de
conditieopname door van der Woude.
Voor de waardering en correcte toepassing van de Museale Weegschaal is nauw samengewerkt met
drs. Arjen Kok, senior onderzoeker van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Bij het onderzoek en
de rapportage is contact gehouden met de Stichting Krayenhoff, en met name Judith Simons en Ziegel
Ziegelaar, die we hier nadrukkelijk bedanken voor hun aanvullingen.
Dank gaat verder uit naar Eric ten Brummelhuis en Nanette van Goor van de provincie NoordHolland; Marieke van Beugen, Natasja Janssen-van Delden, Marc van der Klift en Miriam Brouwer
van Recreatie Noord-Holland; Masja Gemser van gemeente Velsen; Bernice Crijns en Karen te BrakeBaldock van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Kees de Wildt en Don Wildeboer van de
Stichting MEGA; David Kossen van de Stichting Krayenhoff.
Bijzondere dank gaat tot slot uit naar alle (oud)vrijwilligers van de Stichting Krayenhoff, die zich de
afgelopen tien jaar met het fort en de schilderingen hebben beziggehouden en zich daarbij altijd
hebben opgesteld als de poortwachters van de erfgoedwaarden. Zonder hen waren de unieke
schilderingen mogelijk nooit ontdekt! De medewerking van de stichting in huidig onderzoek verdient
alle lof, niet in het minst omdat zij ten aanzien van de geplande herbestemming van ‘hun fort’
allereerst ook iets gaat verliezen, zonder nog te weten wat daarvoor terugkomt. Dank voor alle inzet!

Leeswijzer
In de nu volgende rapportage wordt in het hoofdstuk ‘Achtergrond’ eerst een schets gegeven van de
geschiedenis van het Fort benoorden Spaarndam, voorgaand onderzoek en de aanloop tot huidig
onderzoek. In hoofdstukken ‘Nulmeting’, ‘Waardering’ en ‘Behoudsplan’ worden de methode en
resultaten van de drie fasen van huidig project beschreven. In het hoofdstuk ‘Advies’ wordt uiteraard
ons advies gegeven voor een selectie en behoud van schilderingen. De rapportage heeft een aantal
bijlagen die helpen het resultaat verduidelijken of noodzakelijk zijn bij het vervolgtraject.


In bijlage 1 en 2 wordt het volledige resultaat van de nulmeting integraal weergegeven in
tabelvorm en in een schilderingenkaart.



In bijlage 3 wordt in een waardenkaart grafisch inzichtelijk gemaakt waar de belangrijkste
waarden zich in het fort bevinden.



In bijlage 4 worden de consequenties per kamer uit advies-stap 2 overzichtelijk weergegeven.



In bijlage 5 worden de verhalen opgesomd die op dit moment leven over de geschiedenis van
het fort en die als uitgangspunt kunnen dienen bij een (toekomstige) museale ontsluiting, of
als thema voor de herbestemming.



In bijlage 6 is de volledige rapportage van SRAL ten aanzien van de conditieopname en het
behoudsplan opgenomen.



Bijlage 7 bevat de waarderingsformulieren uit de waarderingssessie.



Bijlage 8 bevat een artikel van Nico van der Woude over slow conservation in Kasteel
Amerongen: The House a Phoenix.
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Achtergrond
Beknopte historie van het fort en de aanloop van dit project

Beknopte historie van Fort benoorden Spaarndam
Het Fort benoorden Spaarndam is aangelegd tussen 1885 en 1901 en is onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. Het vormde samen met het Fort Spaarndam, het Fort bezuiden Spaarndam en een
uitgebreid stelsel van omliggende wallen en bomvrije schuilplaatsen, de Positie van Spaarndam
(Figuur 2). Hieronder volgt een korte beschrijving van de geschiedenis van de stelling en het fort.
Daarna wordt ingegaan op de ontwikkelingen die hebben geleid tot huidig onderzoek, waaronder
eerder cultuurhistorisch onderzoek en de rol van de Stichting Krayenhoff.

Figuur 2. Fort benoorden Spaarndam, vanaf de brug kijkend naar de noorden, maart 2015 (foto auteur).

De Stelling van Amsterdam
Ten tijde van de Bataafse Republiek, toen wat we nu Nederland noemen als vazalstaat gold van de
Franse Republiek, werd op verschillende momenten een Engelse inval reëel geacht op momenten dat
de troepen van Napoleon elders streden. In 1805 werd daarom door raadspensionaris
Schimmelpenninck voor het eerst geopperd landsverdediging te versterken met een ‘nationaal
redoute’, oftewel een plek waar het veldleger zich als allerlaatste strohalm op zou kunnen terugvallen
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als vijandelijke mogendheden binnenvielen.3 In 1809 en 1810 werd daartoe al een eerste aardwerken
verdedigingslinie rond Amsterdam gelegd, die bekend staat als de Posten van Krayenhoff4 en in feite
een voorloper is van de Stelling van Amsterdam. Toen na het losbarsten van de Frans-Pruisische
oorlog in 1870 de dreiging van een inval in –inmiddels- het Koninkrijk der Nederlanden wederom
toenam werd met het instellen van de Vestingwet van 1874 een krachtig regeringsbesluit genomen dat
onder andere voorzag in de aanleg van de Stelling van Amsterdam. De bouw van deze kringstelling
rond de hoofdstad startte in 1880 en zou in verschillende bouwfasen doorlopen tot het einde van de
Eerste Wereldoorlog in 1918.5
De Stelling van Amsterdam was een waterlinie en de verdedigingskracht berustte op het instellen van
inundaties: zones die door opzettelijke bevloeding onder water werden gezet en daarmee
ontoegankelijk werden voor vijandelijke infanterie en cavalerie. Op plaatsen waar die inundaties niet
goed ingesteld konden worden, of waar dijken en wegen door de linie aanwezig waren, moest de
stelling extra gefortificeerd worden. Een van dit soort ‘accessen’ was de omgeving van Spaarndam,
waar het plan voor de Positie van Spaarndam voor extra verdedigingskracht moest zorgen en voorzag
in de bouw van twee forten: het Fort benoorden, en het Fort bezuiden Spaarndam. Het doel van de
positie was de “Afsluiting en de verdediging van het acces gevormd door den Slaperdijk met den
Westlaan en den Straatweg op den Zuidelijken berm van de Slaperdijk.”6 Tot de Positie van
Spaarndam behoorde ook een voorterrein dat aan het eind van de Eerste Wereldoorlog extra werd
versterkt met loopgraven en betonnen schuilplaatsen, die ook vandaag nog te zien zijn en waar in de
Koude Oorlog het Munitiebos werd aangelegd.
Na de Eerste Wereldoorlog kwam het idee van een ‘Nationaal Redoute’ te vervallen. Vanaf 1921
vormde de Stelling van Amsterdam het noordelijke front van ‘De Vesting Holland’ waarbij de Nieuwe
Hollandse Waterlinie het oostelijke front vormde.7 Hoewel het strategisch belang van forten na de
Eerste Wereldoorlog snel afnam, zou de Stelling nog in de Tweede Wereldoorlog functioneren, waarbij
ze ook door de Duitse bezetter in gebruik werd genomen. Vanaf 1950 werd de Stelling stapsgewijs
ontmanteld. Het Fort benoorden verloor in 1951 zijn status als verdedigingswerk. In 1963 werden de
laatste resten van de Stelling van Amsterdam formeel opgeheven door het opheffen van de kringenwet,
al bleven sommige locaties wel bij Defensie in gebruik voor opslag.
Het fort
Het eerste aardwerk van het Fort benoorden Spaarndam werd aangelegd tussen 1885 en 1887, tegelijk
met het aardwerk van het Fort bezuiden. Vervolgens werd op dit aardwerk een tweede verdedigbaar
aardwerk aangelegd. Het fortgebouw werd daarna aangelegd tussen 1897 en 1901. 8 In de Stelling van
Amsterdam zijn drie typen forten, A, B en C, aanwezig die elkaar typologisch opvolgen,
beantwoordend aan de technische en economische ontwikkelingen op het vlak van oorlogsvoering. Aan
de frontzijde (westen) beschikte het fort over twee losse geschutstorens met hefkoepels voor 6 cm
snelvuurgeschut. Aan de keelzijde (oostzijde) had het hoofdgebouw keelkazematten (kamer 36 t/m 39)

Ros, 1999-2015- http://www.stelling-amsterdam.nl
Naar baron Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff (1758-1840), korte tijd minister van Oorlog in de
Bataafse Republiek.
5 Ros, 1999-2015- http://www.stelling-amsterdam.nl; Mattie & Beek, 2007.
6 www.stelling-amsterdam.nl
7 www.stelling-amsterdam.nl
8 Uittreksel Provinciale Monumentenlijst Noord-Holland, 1990 (ongewijzigde herdruk 1998).
3

4
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met 2 stukken 6 cm geschut dat op de zuidelijke flank was gericht en 2 stukken zwaar 10 cm geschut
dat op de noordelijke flank was gericht (Figuur 3). Aan de binnenzijde waren de keelkazematten
voorzien van Gardner M’90 machinegeweren waarmee het terreplein en de toegangspoort bestreken
konden worden.
Op of bij het fort was aanvankelijk ook nog een bergloods en een troepenloods aanwezig. De bergloods
is in 1924 afgebrand en niet meer herbouwd. Ook de troepenloods is verdwenen, maar de
fundamenten zijn in 2006 nog waargenomen. Dit doet vermoeden dat het forteiland ook archeologisch
nog niet al zijn geheimen heeft prijsgegeven.9
Het Fort benoorden Spaarndam kende nog een volgende bouwfase in de Tweede Wereldoorlog. Eerst
werden de geschutstorens door de bezetter opgeblazen en hefkoepels verwijderd. Later ging het fort
deel uitmaken van de Duitse Atlantikwall en meer specifiek de Festung IJmuiden, en werden twee
scherfvrije bakstenen remises toegevoegd voor een zoeklichtinstallatie met aggregaatplaats en steltafel,
vermoedelijk ten behoeve van zwaar FLAK luchtafweergeschut in de omgeving.10 Op het dak van het
fort was lichte Flakgeschut en mogelijk ook een luisterapparaat aanwezig. 11 De onderkomens zijn nog
steeds aanwezig op het forteiland, evenals de ruines van de oorspronkelijke geschutstorens.

Figuur 3. Een tekening van het ontwerp van Fort b. Spaarndam met het voorgebouw (A), het hoofdgebouw (C)
en de overdekte poterne (B) (bron Z. Ziegelaar).

www.stelling-amsterdam.nl
http://www.stellingvanamsterdam.nl/nl/ontdek/detailpagina-fort/q/id/151/title/fort-benoorden-spaarndam
11 Mededeling Ziegel Ziegelaar
9
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Gebruik
De inrichting voorzag in de aanwezigheid van 288 tot 299 soldaten, 5 officieren en 16 onderofficieren,
maar de exacte aantallen wisselen wat, afhankelijk van de bron en de tijdsperiode. Vanaf de voltooiing
in 1901 kende het fort een aantal gebruiksfasen, waarin de twee wereldoorlogen de keerpunten vormen
(Tabel 1).
Bezetting
Volgens de website van Rene Ros was tijdens de Eerste Wereldoorlog en kort daarna (1913 tot 1922)
het 3e bataljon van het 2e Regiment Vestingartillerie (2 R.V.) in het fort gelegerd, en delen van het 7e
Regiment Infanterie.
Bijzonder genoeg wordt in de meeste bronnen weinig melding gemaakt van andere Nederlandse
eenheden die voor de Tweede Wereldoorlog in het fort aanwezig zijn geweest, terwijl juist over de
korte periode van de Duitse bezetting van 1940 tot 1945 relatief veel informatie aanwezig is. Wederom
geeft de website ‘Stelling van Amsterdam’ van Rene Ros een vrij compleet overzicht. Op 12 juni 1944
was op het fort volgens Ros een bezetting van ongeveer 300 man aanwezig die een bord 'Wassowsky'
op het fort hadden geplaatst. Vrijwel op hetzelfde moment werd echter door de verzetsgroep Albrecht
ook melding gemaakt van 150 Luftwaffe troepen, vermoedelijk van het Fallschirm Ersatz- und
Ausbildungs-Regiment Hermann Göring.12 Deze zijn voor 2 juli 1944 weer vertrokken en vervangen
door circa 100, en later 200 tot 300, SS-soldaten. Op 3 augustus noemt het verslag van de
Verzetsgroep Albrecht 200-250 manschappen van de 3e compagnie SS. Alle Duitse troepen zijn rond
25 augustus 1944 vertrokken.13
Tabel 1. Gebruiksfasen van het Fort benoorden Spaarndam.

Periode

Gebruik

1885 -1901

Bouw van het fort – Start bouw van de bomvrije bouwwerking in 1897

1901 - 1914

Eerste gebruiksfase

1913 - 1922

Mobilisatie Eerste Wereldoorlog en nasleep, ‘permanente vredesbezetting’

1922 - 1939

Interbellum – incorporatie in ‘de Vesting Holland’

1939 - 1940

Mobilisatie en uitbreken Tweede Wereldoorlog

1940 - 1945

Duitse bezetting

1948 - 1970

Munitiemagazijn Marine – beëindiging van de strategisch functie in 1960

1970 - 2003

Leegstand, sporadisch (ongeoorloofd) bezoek van burgers en gebruik als
opslag en veestal.

2003- 2015

Onderzoek en ontsluiting door de Stichting Krayenhoff

Na de Tweede Wereldoorlog verloor het fort zijn status als verdedigingswerk. In 1951 werd het formeel
een ‘vestingwerk van geene klasse’ en in 1960 werd de strategische functie opgeheven. 14 Het fort
diende vanaf 1948 alleen nog als munitieopslag van de Koninklijke Marine met een zeer magere

Volgens de internetbron ‘Katwijk in Oorlog’ is Wassovsky de geuzennaam voor dezelfde groep Fallschirmjäger,
http://www.katwijkinoorlog.nl/vliegveld/fallschirm-ersatz-und-ausbildungs-regiment-hermann-goring
13 http://www.stelling-amsterdam.nl/forten/spaarndam-noord/
14 Historische Kalender Fort benoorden Spaarndam, www.stelling-amsterdam.nl
12
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bezetting van slechts enkele bewakers, die geregeld diensten van 12 uur in hun eentje moesten
doorbrengen op het fort…en wel zonder tijdens hun dienst te roken!15 Munitie werd aan- en afgevoerd
via het smalspoor tot op het terreplein. In 1970 werd de opslag in forten van de Stelling van
Amsterdam beëindigd en volledig overgenomen door het MOB-complex in het ‘Munitiebos’.
Daarna breekt vanaf 1970 een periode van leegstand aan. Uit de muurschilderingen in dit onderzoek
blijkt dat rond 1980 de eerste burgers zich ongeoorloofd in het fort beginnen te wagen, waarbij een
kat-en-muisspel ontstaat met de beheerders/eigenaars die het fort herhaaldelijk weer dicht moeten
lassen na een inbraak. Delen van het fort worden tijdelijk verhuurd als nachtschuilplaats voor schapen.
In 2003 betreden de vrijwilligers van Stichting Krayenhoff voor het eerst het fort en beginnen met de
schoonmaak en ontsluiting ervan als erfgoed.
Het fort is formeel nog steeds eigendom van Defensie, maar het beheer is in handen van het
Recreatieschap Spaarnwoude. Vanaf 2006 – 2007 neemt het Recreatieschap de eerste stappen richting
herbestemming van het fort.

Monumentstatus
Het fortcomplex is in 1990 aangewezen als Provinciaal Monument en als zodanig in 1990 beschreven
(ongewijzigde herdruk in 1998).16 In 2007 voerde Beek & Kooiman Cultuurhistorie een veldcontrole
van de redengevende omschrijving uit. De beschrijving is aangevuld met een interieurbeschrijving, die
tot dan toe ontbrak omdat het fort in 1990 niet toegankelijk was. Ook aan de in het fort aanwezige
muurschilderingen is aandacht gegeven en ook het nabij het fort gelegen munitiecomplex (gebouwd in
1955) is in de beschrijving en de waardebepaling opgenomen.17 In 1996 werd de Stelling van
Amsterdam toegevoegd aan de lijst van Werelderfgoed van UNESCO.18
Een aanname over de monumentale status die af en toe opduikt, is dat de muurschilderingen geen
bescherming genieten, omdat zij niet zijn opgenomen in de redegevende omschrijving van de
monumentstatus uit 1990 en 1998. Dat is echter een misvatting. In de beschrijving in de Provinciale
Monumentenlijst staat nadrukkelijk “Tot het hierboven genoemde monument behoort al hetgeen door
bestemming of anderszins rechtens onroerend is.”19 De schilderingen vallen daar dus onder, ook los
van de aanvullingen die de veldtoets van Mattie & Beek daar in 2007 aan toevoegden (Figuur 4).

Figuur 4. Screendump van een fragment uit het provinciaal monumentenregister (1998) aangaande Fort
benoorden (pg 27), dat aangeeft dat de schilderingen tot het monument behoren, ook als ze niet letterlijk
genoemd worden.

Levensloop Beambte Berkhof op http://www.stelling-amsterdam.nl/mensen/berkhof/
Provincie Noord-Holland, 1998
17 Mattie & Beek, 2007
18 http://www.stellingvanamsterdam.nl/en
19 Provincie Noord-Holland, 1998
15
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Eerder onderzoek aan de muurschilderingen
De muurschilderingen en interieurs van Fort benoorden Spaarndam zijn eerder onderwerp geweest
van cultuurhistorisch onderzoek en waardering. Hieronder worden deze onderzoeken en hun
conclusies op een rij gezet.

Cultuurhistorisch vooronderzoek
In de beschrijving van het fort in 1990 voor de provinciale monumentenlijst wordt geen melding
gemaakt van de muurschilderingen of de interieurs, omdat het fort in die periode nog niet toegankelijk
was.20 In 2007 vindt om die reden in aanloop van de herbestemming van het fort een aanvullend
onderzoek plaats, uitgevoerd door Beek & Kooiman Cultuurhistorie in samenwerking met Bureau
M&DM (na deze Mattie & Beek, 2007).21 Op verzoek van de opdrachtgever Recreatieschap
Spaarnwoude is er in dit onderzoek bijzondere aandacht voor de collectie muurschilderingen.
Onderdeel van het onderzoek was een veldcontrole, waarbij ook de heer J. de Vries van de Stichting
Krayenhoff aanwezig was.
Het onderzoek van Mattie & Beek onderkent dat een aantal verschillende categorieën
muurschilderingen aanwezig is en stelt vast dat de inventarisatie op dat moment onvolledig is. De
rapportage beschrijft de banderollen met belerende spreuken in Jugendstil typografie (kamer 22) en
de vele decoratieve schilderingen (lambriseringen) in de kamers. Samen worden deze schilderingen
geduid als het resultaat van georganiseerde activiteiten in en rond de Eerste Wereldoorlog. Daarnaast
beschrijven Beek & Kooiman de vele schildering en kunstuitingen zoals de dames met hoedjes in
kamer 23, de cartoon ‘jongetje met hond en zak snoep’ in kamer 27, etc., die lastiger te dateren zijn.
Ten opzichte van de huidige inventarisatie is de lijst van Mattie & Beek op pagina 15 opvallend kort,
wat mogelijk komt omdat een groot deel van de schildering op dit moment nog ontdekt moest worden.
Van de ‘Fransen en Kozakken’, nu door de vrijwilligers beschouwd als een van de topstukken, is
bijvoorbeeld nog geen sprake.
Waardering
Mattie & Beek zijn over de cultuurhistorische waarde van de schildering duidelijk: deze wordt als zeer
hoog beschouwd en geeft veel informatie over het gebruik en inrichting van deze forten. Deze
informatie is uit andere – schriftelijke – bronnen niet bekend en Mattie & Beek benadrukken de
informatiewaarde daarom dan ook op meerdere punten (citerend):


Belangrijke materiële getuigenis van het dagelijks leven binnen de Stelling van Amsterdam in
het algemeen en in Fort benoorden Spaardam in het bijzonder, gedurende de bezetting in
oorlogssituatie en in de interbellumperiode.



Aanvullende informatiedragers m.b.t. de interieurafwerking van (militaire)
utiliteitsbouwwerken in de periode 1870-1940.22

Provincie Noord-Holland, 1998
Mattie & Beek, 2007
22 Mattie & Beek, 2007: 19
20
21
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Met een referentie aan andere forten stellen Mattie & Beek dat sjabloonschilderingen binnen de
Stelling van Amsterdam niet uniek zijn. Ook vrije kunst komt voor in andere forten, en vergelijkbare
schilderingen in Fort bezuiden Spaarndam zijn op sommige punten van hogere kwaliteit, stellen de
auteurs, helaas zonder toe te voegen op welk criterium. Echter een dergelijk rijke hoeveelheid
schilderingen en interieurafwerking als in Fort benoorden is nergens anders bekend en
vertegenwoordigen daarom ook een zeldzaamheidswaarde.23
In hun aanbevelingen adviseren Mattie & Beek een volledige inventarisatie uit te laten voeren van alle
schilderingen, en adviseren figuratieve schilderingen selectief te conserveren en restaureren. Bovenal
stellen ze vast dat de klimatologische omstandigheden op dat moment in het fort te slecht zijn om hier
een start mee te kunnen maken en dat daarvoor eerst de lekkages gedicht moeten worden.24

Crèvecoeur, Dijkman & Junge
In 2009 vraagt de Stichting Krayenhoff drie conservatoren om ook een blik op de schilderingen te
werpen. Deze vraag komt voort uit vragen bij de vrijwilligers zelf over hoe zij met de schilderingen
moeten omgaan. Rob Crèvecoeur, Peter Dijkman en Claudia Junge brengen aldus een bezoek aan het
fort en geven vervolgens in een brief aan de Stichting hun visie op de schilderingen, die zij in hun
inleiding ‘de kern van het fort’ noemen.25
Dit advies richt zich vooral op stappen die gezet moeten worden ten aanzien van behoud. Net als
Mattie & Beek betreft het advies op de eerste plaats de acute noodzaak van het dichten van de lekkages
in het dak. Daarna wordt stilgestaan bij maatregelen die genomen kunnen worden de schilderingen te
behouden en bijvoorbeeld met stoom verder bloot te leggen. Ze schetsen in aanzet een plan waarin met
hulp van opleidingsinstituten en studenten meer schilderingen onder professionele begeleiding
blootgelegd en beschermd kunnen worden.

Stichting Krayenhoff
In de ontdekking en het blootleggen van de schilderingen heeft de al een paar keer genoemde Stichting
Krayenhoff26 de afgelopen tien jaar een belangrijke rol gehad. Het zijn de leden van de stichting
geweest die de cultuurhistorische waarde van de schilderingen al vroeg onder de aandacht hebben
gebracht en die mogen gelden als belangrijke dragers van het cultureel erfgoed van het fort.
De Stichting Krayenhoff is in de jaren 90 opgericht met als missie het Fort bezuiden Spaarndam
laagdrempelig voor een breed publiek te (laten) ontsluiten. Rond het jaar 2000 zag zij haar taak daarin
volbracht en richtte het bestuur zich op het Fort benoorden. In 2003 betraden vrijwilligers van de
stichting voor het eerst het fort en begonnen eigenhandig met het schoonmaken en herstellen (Figuur
5 & Figuur 6). Volgens de heer Ziegel Ziegelaar was de bende die zij daar aantroffen nauwelijks te
beschrijven: “In vrijwel het gehele fort stond de schapenmest een halve meter hoog en het hele fort was
als het ware gevuld met een gordijn van spinnenwebben van plafond tot bodem, waar we doorheen
moesten waden. Op het dak groeide riet en broedden de ganzen.” Al snel bleek dus dat meer mensen
nodig waren en de stichting begon op een structurele manier hersteldagen te organiseren, waarbij flink

Mattie & Beek, 2007: 19
Ibidem: 24
25 Crèvecoeur et al., 2009
26 http://www.stichting-krayenhoff.nl/
23

24
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de handen uit de mouwen gestoken werd. Op sommige dagen liepen er rond de 40 vrijwilligers op het
eiland rond. De vrijwilligers hadden elk hun eigen specifieke kennis waardoor veel verschillende taken
konden worden aangepakt en de resultaten werden per hersteldag gerapporteerd op de website van de
Stichting Krayenhoff .

Figuur 5. Vrijwilligers van Stichting Krayenhoff aan het werk in kamer 19 (foto Z. Ziegelaar).

Hieronder een impressie van de uitdagingen waar de vrijwilligers zoal voor kwamen te staan:
“[…] op vele plekken in en op het fort is vervuiling ontstaan door bijvoorbeeld mensen die een
deur hebben weten open te breken, ooit, en daar hun spullen hebben opgeslagen maar nooit
meer hebben opgehaald. In het voorgebouw lag tot zondag 21 mei een stapel goederen die tot
kniehoogte kwam. Onderdelen als een verroeste motorkap van een oude Opel Kadett, een
platenkoffer, een halve schrootjeswand, bouwmaterialen en andere helaas vergane rotzooi.”
[fragment van website Stichting Krayenhoff, hersteldag 05] 27
“In de dagen voorafgaand [aan de hersteldag] heeft het flink geplensd en we waren dan ook
nieuwsgierig wat de gevolgen voor het fort zou zijn: zou het water zich een doorgang hebben
verschaft de waterkelder in of zou alles net als een week geleden weer helemaal verstopt zijn?
De werkelijkheid is een beetje een mix van beide: de doorvoeren vanaf het dak werken over het
algemeen goed, op een klein aantal na die weer licht verstopt bleken te zitten vanwege de
schapenstront. Jeroen heeft hier inmiddels een oplossing voor gecreëerd door met kippengaas

27

Stichting Krayenhoff, hersteldag 05, http://www.stichting-krayenhoff.nl/
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een roostertje te maken die in de afvoer wordt gestoken: water loopt door, dropjes of keutels
blijven liggen. [fragment van website Stichting Krayenhoff, hersteldag 06] 28
“[…]Met vereende krachten is uiteindelijk de doorgang van de noordelijke keelkazemat
(munitiemagazijn) naar de kamer daarnaast weer geopend. Net als bij de dichtgemetselde
lampnissen waren de specie en de stenen zo hard dat we met 5 man uiteindelijk de klus
geklaard hebben. Gelukkig had Jan een aggregaat meegenomen, plus een haakse slijper en een
flinke boormachine.” [fragment van website Stichting Krayenhoff, hersteldag 06] 29
“Naast de schoonmaakacties zijn er ook weer krabsessies geweest. Leden van de Historische
Werkgroep hebben weer een fors gedeelte van een lambrisering blootgelegd. Er bevinden zich
verschillende kleuren blauw tussen de verflagen. Hierdoor is enige subtiliteit gewenst.”
[fragment van website Stichting Krayenhoff, hersteldag 08] 30
“[…]Nieuwe aanwas van de ploeg, vooral van het vrouwelijke soort, stortte zich op de reparatie
en ontdekking van de afbeeldingen op de wanden. En jawel, waarschijnlijk door het afwezig
zijn van sijpelend water worden de wanden dusdanig droog dat afbeeldingen die voorheen
absoluut niet bloot te leggen waren zich nu wel prijs geven. Zo hebben we er weer een portretje
bij, en is er een schetsje (ondertekend) aangetroffen. Andere tekeningen zijn bijgewerkt, zo is
nu dankzij Martha ‘de lambrisering met het okergeel’ vrijwel helemaal bloot. De kleur en de
Franse lelie aan het einde maken deze erg fraai.” [fragment van website Stichting Krayenhoff,
hersteldag 09] 31
De hoeveelheid werk die de stichting in het fort
heeft zitten loopt naar zeggen op tot 25.000 uur.
Het vrijleggen van de schilderingen was een
nauwkeurig werkje en ging met een snelheid van
8 cm per uur. Dat wat werd vrijgelegd wordt
sindsdien op rondleidingen tijdens de
Stellingmaand32 en de Open Monumentendagen
getoond aan geïnteresseerd publiek. De
schilderingen vormen sindsdien een hoeksteen in
de vertelling van de fortgidsen van de stichting,
zoals ook de auteur heeft mogen ervaren: de
historie van het fort wordt toegelicht door van
schildering naar schildering te lopen en van
daaruit het verhaal te vertellen. De stichting
voerde in 2011 een inventarisatie uit van de schilderingen en andere kenmerken in het fort en
publiceerden dit in een eerste inventarisatiedocument. Daarmee was nu ook buiten het fort aan
Figuur 6. Ziegel Ziegelaar aan het werk bij 'de
Kozakken', kamer 8 (foto Z. Ziegelaar).

Stichting Krayenhoff, hersteldag 06, http://www.stichting-krayenhoff.nl/
Stichting Krayenhoff, hersteldag 06, http://www.stichting-krayenhoff.nl/
30 Stichting Krayenhoff, hersteldag 08, http://www.stichting-krayenhoff.nl/
31 Stichting Krayenhoff, hersteldag 09, http://www.stichting-krayenhoff.nl/
32 Vanaf 2015 omgedoopt tot ‘Fortenmaand’ http://www.stellingvanamsterdam.nl/stellingmaand/
28
29
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mensen inzicht te geven over wat er zich in het fort aan cultuurhistorie bevond.33 Doordat de
werkzaamheden van de stichting ondertussen doorgingen en er steeds nieuwe schilderingen en
decoraties werden ontdekt, was het document echter al snel niet meer volledig.
Het was de Stichting Krayenhoff die het bestaan van de schilderingen onder de aandacht bracht bij het
Recreatieschap en haar zorgt uitte ten aanzien van de herbestemming. Het recreatieschap onderkende
op haar beurt deze en andere zorgen over de herstemming die door de stakeholdergroepen werden
geuit. Dit leidde tot een door het schap georganiseerd communicatietraject en het organiseren van
werkgroepen. 34 Stichting Krayenhof nam zitting in de werkgroep ‘Fort en Omgeving’, die een advies
formuleerde om de schilderingen meer aandacht te geven. Dit advies werkt verwerkt in het voor de
herbestemming opgestelde programma van eisen, dat door Esbi Bouw werd overgenomen in een plan
voor herontwikkeling van het fort.35 Nadat Esbi zich in 2014 als ontwikkelaar terug trok, nam de
provincie Noord-Holland het advies over en besloot tot huidig onderzoek.36

Figuur 7. Een kamer in het fort met houten vloer in 2015.

Ziegelaar, Z., 2011. Inventarisatiedocument.
Recreatie Noord-Holland, 2012
35 Oranjewoud, 2011
36 Werkgroepen Natuur, Inrichting fort en Verkeer, 2012: 17
33

34
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Nulmeting
Inventariseren van schilderingen in Fort benoorden Spaarndam

Inleiding tot de nulmeting
De hoofddoelstelling van dit project was om inzicht te
geven in de waarde en betekenis van de schilderingen in het
Fort benoorden Spaarndam. Om effectief te kunnen
waarderen moest er eerst inzicht zijn in de hele collectie:
het totaal van wat er aan schilderingen in het fort aanwezig
is. De eerste fase van het project besloeg dan ook het
uitvoeren van een nulmeting van alle schilderingen, teksten
en graffiti. Deze is van 16 tot en met 20 maart 2015 en
daarna op punten aangevuld door Stichting Restauratie
Atelier Limburg tijdens de werkzaamheden voor het
behoudsplan.
Figuur 8. Deur in kamer 4 met Duitse tekst
Het is niet meer dan fair om te benadrukken dat het
in krijt 'Türe offen lassen.'
voorwerk van de Stichting Krayenhoff en in het bijzonder de
heer Ziegel Ziegelaar voorafgaand aan de nulmeting van grote betekenis is geweest. Het eerder
genoemde inventarisatiedocument van Ziegelaar (2011) had al een overzicht gegeven van de collectie,
zoals die bekend was op dat moment. Na de voleinding van dit document zijn door de vrijwilligers
echter nog vele nieuwe schilderingen ontdekt die niet meer zijn toegevoegd. Daarnaast hadden de
vrijwilligers op dat moment van deze eerste inventarisatie niet de beschikking over de middelen om de
schilderingen goed vast te leggen. Tegen deze achtergrond was het noodzakelijk om de inventarisatie
in zijn geheel, grondiger, over te doen. Dankzij het inventarisatiedocument van Ziegelaar kon vooraf
een redelijke inschatting gemaakt worden van de werkzaamheden en was het mogelijk de
schilderingen ook sneller te lokaliseren tijdens de uitvoering, wat de werkzaamheden enorm heeft
bespoedigd.

In het volgende wordt eerste de methode van de inventarisatie toegelicht en daarna de resultaten, met
daarin een analyse van de collectie.

Methode
Voor de nulmeting is een methode gekozen op basis van ervaringen in eerder bouwbiografisch
onderzoek (Wijnen, 2014), gecombineerd met de inventarisatiemethodiek voor militaire graffiti, zoals
die is ontworpen door English Heritage (Cocroft et al., 2004; 2006). De hieruit voor dit project
samengestelde methode beoogde het volgende:
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1.

Het scheppen van een volledig overzicht van de schilderingen in een eenvoudige
databasestructuur, waarin elke schildering of tekst individueel geregistreerd is met een uniek
nummer en haar belangrijkste kenmerken. Onderdeel daarvan was ook registratie van de
locatie van de schildering, zodat het mogelijk was deze aan de hand van de nulmeting terug te
vinden in het fort.
2. De nulmeting moest daarbij ook voorzien in een pragmatische indeling, of clustering, die de
collectie hanteerbaar zou maken voor het gebruik tijdens de waardering.
3. Tenslotte moest de nulmeting voorzien in een fotografische registratie, die een aanvullende
functie heeft ten opzichte van de voorgaande twee punten, maar ook als basisregistratie geldt
voor de toestand van de schildering op dat moment.

Clustering
Om de resultaten van de nulmeting in de database hanteerbaar te maken voor analyse en de
waardering is ervoor gekozen tijdens de inventarisatie direct een clustering te gebruiken, waarin de
schilderingen en teksten zijn onderverdeeld. De clustering bouwt verder op de eerste indeling die werd
gegeven in het cultuurhistorisch onderzoek van Mattie & Beek (2007) en is aangescherpt aan de hand
van het inventarisatiedocument van Ziegelaar en een eerste visuele inspectie voorafgaand aan de
nulmeting. Als check op de volledigheid van de clustering is deze na de nulmeting, maar voorafgaand
aan de waardering, nog eens doorgenomen door Judith Simons en Ziegel Ziegelaar van de Stichting
Krayenhoff. Zij konden zich er overwegend goed in vinden. Alleen het cluster 6 Handtekeningen is op
hun verzoek apart genomen, omdat deze een duidelijk hogere waardering zouden krijgen dan de
andere potloodkrabbels en graffiti waarmee ze eerder waren samengevoegd. Zo ontstond de clustering
weergegeven in Tabel 2.
Tabel 2. Clustering van schilderingen.
Nummer

Naam van het cluster

Beschrijving

1

Functionele schilderingen

Dit zijn schilderingen die te maken hebben met het functioneren
van het fort in zijn primaire functie. Het betreft kamernummers,
de teksten boven deuren, etc.

2

Decoratieve schilderingen

Hieronder vallen de sjabloonmatig aangebrachte lambriseringen
en in sommige kamers aanwezige kleurrijke patroontjes van
bloemen of fruit etc., die dienen ter verfraaiing.

3

Spreuken

Grote spreuken op de wanden.

4

Duitse teksten en graffiti

Dit zijn alle tekeningen en teksten waarvan we zeker weten dat ze
van Duitse herkomst zijn.

5

Figuratieve schilderingen

Dit zijn alle kleurrijke schilderingen, of in enkele gevallen
potloodtekeningen, die duidelijk bedoeld ter opfleuring van het
fort maar niet patroonmatig zijn aangebracht zoals bij de
decoraties.

6

Handtekeningen

Dit zijn de kleine handtekeningen, signaturen, persoonsnamen
die her en der met potlood, pen of crayon zijn aangebracht.

7

Overige schetsen, krabbels en
graffiti

Dit zijn alle overige krabbels die niet de omschrijving
‘schildering’ kunnen dragen en verder de veelheid aan sommetjes
die op de muur zijn aangebracht. Ook in deze categorie valt alle
moderne graffiti van na ca. 1970.
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Nadere onderverdeling functionele schilderingen
Om een goed overzicht te krijgen zijn de functionele schilderingen nog verder uitgesplitst in vier
subcategorieën:
A.
B.
C.
D.
E.

Kamernummers
Functionele aanduiding van vertrekken op houten kozijnen
Aanduidingen voor de maximale vloerbelasting
Schilderingen die relatie hebben tot het gebruik van het geschut
Overige functionele nummering en aanduidingen

Kanttekeningen bij de clustering
De indeling in clusters is op de eerste plaats intuïtief en pragmatisch opgesteld om het
inventarisatieresultaat zowel in het veld en als voor de waardering te kunnen hanteren. Daardoor
onderscheiden de clusters zich soms op basis van argumenten die onderling van een andere orde zijn:


Het cluster Duitse schilderingen is een temporeel afgebakende eenheid die een relatie tot de
makers tussen 1940 en 1945, en wordt door de gebruikers van het fort nu als een aparte groep
ervaren door de lading van de geschiedenis. Dit was aanleiding ze apart te beschouwen.



Functionele schilderingen zitten juist allen in één groep bij elkaar, ongeacht de maker of de
periode waarin ze zijn gemaakt. Hier is het criterium dus enkel hun functionaliteit.



Het verschil tussen de clusters decoratieve schilderingen en figuratieve schilderingen is
gebaseerd weer op artistieke en cultuurhistorische argumenten: in de laatste is meer een hand
van de kunstenaar te ontdekken dan in de eerste, terwijl ze functioneel dicht bij elkaar liggen.



Cluster 3, Spreuken, is apart genomen omdat dit in eerdere onderzoeken ook zo is gebeurd (zie
Mattie & Beek, 2007).

Zo heeft elk cluster zijn eigen aanleiding, die vrij losjes tot stand is gekomen en ook in dat licht gezien
moet worden. Het voordeel van deze aanpak was dat zonder veel extra voorstudie vlot een handzame
verdeling in de schilderingen ontstond. Een nadeel was echter was dat ze niet sluitend was: over
sommige schilderingen kan men discussiëren of ze in het ene, of het andere cluster thuishoren.
Zodoende zijn de Duitse portretten in kamer 33 uiteindelijk in de synthese als deel van cluster 5
beoordeeld, en niet cluster 4, etc.. Dit soort gebreken is bij de nulmeting voor lief genomen.

Inventarisatie
Bij de inventarisatie zijn de kamers stuk voor stuk systematisch geïnspecteerd op muurschilderingen.
Alle schilderingen zijn per stuk geïnventariseerd, genummerd en in de database opgenomen, behalve
bij een paar ensembles van handtekeningen die zo dicht op elkaar stonden dat ze als geheel zijn
beschouwd. Daarbij werd als materiaal gebruik gemaakt van halogeen schijnwerpers, een extra
zaklamp en een laptop.
Van schilderingen en teksten zijn de kenmerken ter plekke opgenomen in de database, zoals de locatie
in de kamer, de breedte en hoogte van de schilderingen in centimeters, een eerste indruk van de staat
en een mogelijk ensemble. Daarbij zijn van de schilderingen ook veel foto’s genomen (zie onder).
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Locatieaanduiding schilderingen
De locatie van de schildering is in de database aangeduid op basis van de wand waarop ze zich
bevonden. Daarbij kregen de wanden de letteraanduiding van de windrichting noord, oost, zuid, west
(N, O, Z, W). De schilderingen op de plafonds genummerd naar de noord- of de zuidwand waarbij ze
zich het dichtst bevonden. In enkele kamers was er door de aanwezigheid van binnenmuren een extra
aanduiding nodig voor de locatie. In die gevallen is er een kleine letter ‘a, b, c’ toegevoegd aan de
wandaanduiding, om aan te geven dat het een (willekeurige) binnenwand betreft. Soms is een extra zin
toegevoegd over exacte de locatie, vooral bij kleine schilderingen. Waar in het resultaat de
locatieaanduiding in de database niet voldoende informatie geeft om een schildering terug te vinden,
gelden het fotoarchief en de schilderingenkaart in de bijlage als bronnen die uitsluitsel kunnen geven.
Gedeeltelijke inventarisatie van enkele (sub)clusters
In een aantal clusters en subcategorieën is uit pragmatische overwegingen niet volledig
geïnventariseerd.


Bij de Functionele schilderingen C, de aanduidingen voor maximale vloerbelasting, is een
vijftal exemplaren bij wijze van steekproef gefotografeerd en vermeld in de database. De
overige exemplaren in deze subcategorie zijn slechts geteld, omdat deze identiek zijn aan alle
anderen.



Subcategorie Functionele schilderingen E, ‘Overige functionele nummering en
aanduidingen’, is niet volledig geïnventariseerd. Het aantal kleine nummers op deuren en
daarbij nog een omnummering van alle kamers op kleine antraciet vlakjes van 15 bij 15 cm zou
erg bewerkelijk worden en leek minder zinnig door de grote eenvormigheid. Steekproefsgewijs
is een klein aantal hiervan gefotografeerd. Van de antraciet vlakjes is overigens wel een telling
uitgevoerd.



Ook cluster 7, ‘Overige schetsen, krabbels en graffiti’, is niet volledig geïnventariseerd.
Van de vele sommetjes en schetsjes is vanwege hun grote aantal alleen steekproefsgewijs een
aantal opgenomen. Exemplaren waarbij niet
duidelijk een afbeelding of tekst te herkennen
was, zijn niet opgenomen in de inventarisatie.

Fotografische registratie
Gebaseerd op de methode van Cocroft (et al.,
2004) zijn alle schilderingen gefotografeerd.
Hiervoor is gebruik gemaakt van een Canon
400-D digitale spiegelreflex camera en twee
halogeen schijnwerpers van 250 Watt. De
Figuur 9. Opstelling met schijnwerper en camera in kamer
schijnwerpers
werden steeds zoveel mogelijk
4.
in een hoek van 45 graden ten opzichte van de
kijkrichting van de camera op de schilderingen gericht, maar in sommige gevallen is strijklicht
gebruikt om inkervingen of verflagen zichtbaarder te maken. De witbalans ten opzichte van de kleur
van de lampen is gecorrigeerd door deze aan het begin van de inventarisatie handmatig in te stellen
met een wit vel A3 printpapier.

22

Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek

In enkele gevallen is een maataanduiding in centimeters naast de schilderingen gehouden ter
illustratie van de afmetingen. Losse maatbordjes en een referentiekaart voor de kleuren zijn
overwegend niet gebruikt, omdat de muren zo vochtig waren dat deze niet goed bleven zitten. In
enkele gevallen is bij de conditieopname door SRAL een kleurenreferentiekaart alsnog gebruikt.

Resultaten nulmeting
Als resultaat van de nulmeting zijn 231 schilderingen en teksten geïnventariseerd en gefotografeerd.
Een overzicht van de aantallen per cluster is te vinden in Tabel 3. Een volledig overzicht van alle
kleurrijke schilderingen met de daarbij horende database is toegevoegd in bijlage 1. In bijlage 2 is een
schilderingenkaart opgenomen met alle locaties van alle schilderingen in het fort. Daarbij is van de
decoratieve schilderingen alleen de locatie opgenomen waar deze is gefotografeerd: de lambriseringen
gaan uiteraard in de meeste gevallen de hele kamer rond, maar blijven onzichtbaar onder andere
verflagen.
In de nu volgende paragrafen wordt het resultaat per cluster toegelicht.
Tabel 3. Resultaat van de nulmeting in aantal schilderingen per cluster.
Cluster
1

Naam van het cluster

Aantal
geïnventariseerd

Functionele schilderingen (totaal)

88

Percentage in totaal
(afgerond)
38%

Functionele schilderingen A

34

Functionele schilderingen B

30

Functionele schilderingen C

(selectie) 5

Functionele schilderingen D

4

Functionele schilderingen E

(selectie) 15

2

Decoraties

36

15%

3

Spreuken

5

2%

4

Duitse teksten en graffiti

13

6%

5

Figuratieve schilderingen

41

18%

6

Handtekeningen

13

6%

7

Overige schetsen, krabbels en
graffiti

35

15%

231

100%

totaal
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Functionele schilderingen (cluster 1)
Functionele schildering A: Kamernummers
In de meeste kamers zijn schilderingen uit het cluster
‘Functionele schilderingen, subcategorie A’ aanwezig, die
overwegend sterk op elkaar lijken in vormgeving. Vrijwel
elke kamer heeft een groot zwart kamernummer van
ongeveer 30 à 30,5 cm hoog (Figuur 10). Dit nummer is
steeds aangebracht op de westelijke wand, met
uitzondering van de kamers in beide keelkazematten waar
het nummer op de oostelijke wand is aangebracht. Hierbij
zijn nog de volgende observaties te maken:


Sommige kamernummers waren – voor zij werden
blootgelegd door vrijwilligers – slechts met één
Figuur 10. Kamernummer '3' in kamer 3.
laag kalk overschilderd, zoals die in kamer 15.
Enkelen zijn met meer lagen overschilderd, waarbij
soms het nummer opnieuw is aangebracht (zie ook de rapportage van SRAL in bijlage 6).



De hoogte van het nummer ten opzichte van de vloer is gemeten in kamer 5 en 6 en de
onderrand van het nummer bevond zich op respectievelijk 214 en 215 cm boven het
vloeroppervlak.



Slechts in een paar kamers is het nummer niet aanwezig of niet zichtbaar. Dit zijn kamer 2, 9,
22, 25, 33 en 35. In kamer 33 is het kamernummer overschilderd door een SS-rune.



In kamer 5, 17, 19, 32 en 39 is te zien dat het meest zichtbare kamernummer een oudere versie
oversnijdt of erdoor wordt oversneden.



In vrijwel alle kamers lijkt het nummer uitgevoerd te zijn in een schreefletter, alleen in kamer
24 is een schreefloze letter gebruikt.

Functionele schilderingen B: Kamerfuncties
Op de kozijnen van deuren en vensters zijn – of waren – in veel gevallen aanduidingen aangebracht die
de functie van de ruimte weergeven. We veronderstellen hier dat dit steeds de oorspronkelijke functie
van de kamer was in 1901. De schilderingen zijn steeds zo uitgevoerd dat die functie zichtbaar is als
men de kamer naderde vanuit een naburige kamer. Ging men vanuit kamer 24 naar kamer 23, dan
stond op het kozijn van de tussendeur de tekst ‘verbandplaats’ aan de zijde van kamer 24. Hoewel het
er de schijn van heeft dat de functies van de kamers soms zijn veranderd, zijn de teksten daarbij intact
gelaten. In Figuur 3 staat bijvoorbeeld bij kamer 34 de aanduiding ‘soldaten’, terwijl op de tussendeur
naar de stormgang het opschrift ‘levensmiddelen’ staat.
De kamerfuncties zijn overal op het houtwerk aangebracht, niet op de muur. Als gevolg daarvan zijn
door houtrot en schimmel veel van de teksten in zeer slechte staat, of zelfs compleet verdwenen. Soms
is ook het kozijn zelf al verdwenen. Bij een aantal teksten is te zien dat deze met de hand zijn
aangebracht door eerst – met sjabloon? – de letters in potlood voor te tekenen, om deze daarna met
penseel in te kleuren met zwarte verf (bijvoorbeeld kamer 21 ‘commandant’; Figuur 11).
Vermoedelijk had elke reguliere kamer 4 aanduidingen in deze categorie, omdat er in totaal immers 4
doorgangen zijn naar naastgelegen kamers. In totaal zijn echter maar 30 voorbeelden van deze
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functionele schilderingen opgenomen in de database. Dit geeft aan dat er een flink aantal niet (meer)
aanwezig is. Ook is het mogelijk dat er een aantal gemist is door slechte leesbaarheid.

Figuur 11. Functionele schildering 'commandant' in kamer 21.

Functionele schilderingen C: Maximale vloerbelasting
In de meeste kamers van het fort zijn aanduidingen aanwezig voor de maximale vloerbelasting. Deze
zijn niet overschilderd en daarom te dateren in de laatste gebruiksfase
van het fort vanaf 1948, toen het in gebruik kwam als munitiedepot.
Ook de huidige afwerking in witkalk met grijze lambrisering is
vermoedelijk uit deze periode afkomstig, wat te zien is omdat enkele
handtekeningen met datum uit de jaren 50 behouden zijn gebleven op
de muren.
Er zijn van de vloerbelasting aanduidingen twee typen in het fort
aanwezig:

Figuur 12. Vloerbelasting in
kamer 25.



een aanduiding tot maximaal 200 kg per vierkante meter
(Figuur 12) die alleen voorkomt in de kamers 3, 5, 6, 25, 27 en 33; en



een aanduiding tot maximaal 1500 kg per vierkante meter, te vinden in de meeste andere
kamers

Daarnaast zijn er kamers waar de aanduiding niet meer leesbaar is, of niet aanwezig (Zie voor een
overzicht Tabel 4). In totaal zijn 36 exemplaren van aanduiding voor vloerbelasting gevonden. In de
kamers waar een aanduiding voor vloerbelasting is aangebracht, bevindt deze zich altijd direct naast
de toegangsdeur van buiten naar binnen, ongeveer op ooghoogte. Afgezien van kamer 8, de Poterne en
in de keelkazematten, is dit altijd op de oostelijke wand van de kamer naast de deur.
Tabel 4. Aanduidingen voor 'vloerbelasting' in Fort benoorden Spaarndam.

Kamers

Type vloerbelasting

3, 5, 6, 25, 27, 33

200 kg / m2

1, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24,
26, 28, 30, 34, 36, 37, 39

1500 kg / m2

2, 8, 11, 15, 18, 29, 31, 32, 35

Wel aanwezig, niet meer leesbaar

20, 21, 38

Niet aanwezig
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Bij de nulmeting zijn slechts een vijftal aanduidingen van ‘maximale vloerbelasting’ inbegrepen in de
inventarisatie, omdat deze overal eenvormig zijn (zie Bijlage 1).
Instructie voor de stukbediening, subcategorie D
Bij de opstelplaatsen voor geschut in de keelkazematten (kamer 36 en 39) is een geheel eigen type
functionele schildering aanwezig, dat zeer kleurrijk is en tot de verbeelding spreekt. Deze
aanduidingen geven aan hoe het 6 en 10 cm geschut ingesteld moest worden om vuur te kunnen geven
als hier in de strijd om gevraagd werd. De schilderingen geven informatie over de afstanden tot het
doel, dat zich – nu, maar mogelijk destijds ook – onzichtbaar achter de horizon bevond.
Helaas zijn de schilderingen slecht behouden. In kamer 36 zijn alleen boven de schietgaten nog
vlakken te zien waar zich deze schilderingen bevonden. In kamer 39 bij het 10 cm geschut zijn ze in
betere staat. Wel is er in deze kamer sprake geweest van brand, waardoor ook hier de schilderingen
boven de schietgaten in minder goede staat zijn.
Overige functionele nummering, subcategorie E
In de kamers zijn een grote hoeveelheid kleinere nummers en aanduidingen aanwezig. Voor een deel
betreft het kastnummers, voor een deel kamernummers uit een andere gebruiksfase dan de grote
zwarte kamernummers. Ook bevatten veel tussendeuren nummers, die aangeven bij welke kamer ze
horen.
Tabel 5. Alternatieve kamernummers (groen en antraciet).
Kamer

Alternatief groen of antraciet
nummer

Kamer

Alternatief groen of antraciet
nummer

1

30

21

15

2

32

22

3

3

onleesbaar

23

-

4

onleesbaar

24

17

5

onleesbaar

25

18

6

35

26

onleesbaar

7

3?

27

onleesbaar

8

-

28

21

9

-

29

22

10

-

30

23

11

onleesbaar

31

24

12

onleesbaar

32

onleesbaar

13

5

33

onleesbaar

14

6

34

29

15

onleesbaar

35

onleesbaar

16

10

36

8

17

11

37

onleesbaar

18

12

38

25

19

13

39

onleesbaar

20

2
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De kleine nummers geven een eigen sfeer en detailafwerking aan het fort en roepen ook vragen op.
Wanneer vond deze omnummering plaats en door wie? Hoeveel nummeringen zijn er in totaal? Deze
vragen zijn op de eerste plaats wetenschappelijk interessant. Uit de studie van SRAL blijkt dat er in
antraciet en groene kamernummers in ieder geval twee typografisch onderscheidbare letters zijn
gebruikt. Een overzicht wordt gegeven in Tabel 5.

Decoratieve schilderingen (cluster 2)
In veel kamers zijn decoratieve schilderingen aanwezig, in de vorm van gekleurde lambriseringen
en/of decoratieve gesjabloneerde afwerkingen. Deze zijn allen in een latere fase afgedekt met witkalk.
Uit de aanvullende studie voor de conditieopname van SRAL blijkt zelfs dat mogelijk alle kamers op
een of andere wijze gedecoreerd zijn geweest. Het is belangrijk om te beseffen dat ten gevolge daarvan
alle andere schilderingen dus niet ‘op een witte muur’ zijn aangebracht, maar in een al gedecoreerde
ruimte, die in verschillende fasen steeds weer is aangepast.
Ontwikkeling van de interieurs
Waarschijnlijk zijn al vrij snel na de ingebruikname van het fort de eerste decoratieve schilderingen
aangebracht. Dit bestond meestal uit een lichtgrijze lambrisering met daarboven een border of
sierrand van een herhalend ornament (krulmeander, palmet; Figuur 13) of een gestileerd bloemmotief.
Opvallend zijn de sierranden in de ruimten voor de onderofficieren (kamer 11, 33), kamer 17, 18 en 19,
het bureau van de commandant (kamer 21) en de keuken (kamer 25; Figuur 14). Hier zijn wat
ingewikkelder sjabloondecoraties toegepast. In het laatste vertrek zijn ook de deurpartijen rijker
afgewerkt met een, wat naïeve, donkerbruine houtimitatie. Deze afwerking bevindt zich ook in kamer 6
in het Frontgebouw. Net als de kamer van de commandant hebben alleen deze kamers geen betonnen
vloer maar houten vloerdelen.

Figuur 13. Eenvoudige krulmeander in kamer 10.

Figuur 14. Theekopjes in de keuken, kamer 25.
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Figuur 15. Theepot en servies in kamer 32.

In de (vermoedelijke) vertrekken van de soldaten zijn de sierranden wat eenvoudiger gehouden en
bestaan de afwerkingen uit een gesjabloneerde krulmeander boven de lambrisering (kamer 10, 12, 16).
Eén kamer wijkt hiervan af (kamer 32) want daar is een koffieservies als sierrand boven de
lambrisering toegepast. Of deze kamer heeft een andere functie gekregen waarbij deze versiering van
toepassing was.
Wat opvalt is dat, naast verblijfsruimten, ook de werkruimten waar veel verbleven werd een sierrand
boven de lambrisering hebben, zoals het telegraafbureau (kamer 22a) en de verbandplaats (kamer 23).
Later is de decoratieve wandafwerking in enkele kamers vernieuwd waarbij een andere sierrand werd
aangebracht; in drie kamers zijn toen hetzelfde sjabloon gebruikt (kamer 19, 24 en 33).
Verschil in decoratie binnen één kamer
Tijdens het onderzoek viel op dat het verflagenpakket op bepaalde wanden van de kamers een andere
laagopbouw had en dat bijvoorbeeld (zelfs sporen van) de sierranden ontbraken. Aan de westzijde van
de vertrekken is dat soms te verklaren, omdat daar oorspronkelijk een houten scheidingswand stond
en de westelijke wand deel uitmaakte van de gang. Bij de noordelijke en zuidelijke wanden kan het
wellicht verklaard worden doordat er een betimmering heeft gezeten aan de hoofdeinden van de
britsen, of omdat deze wanden meer beschadigd waren en in latere gebruiksfasen een grondiger
voorbewerking kregen voor het overschilderen.
Plafonds
Naast de geschilderde lambriseringen met gekleurde biezen en sierranden waren in enkele kamers de
wanden en de plafondgewelven ook gedecoreerd (kamers 2, 6, 7, 11, 21, 28, 32, 33 en mogelijk de
keuken in kamer 25). Samen met de lambrisering, sierrand, en het houtwerk van de raam- en
deurpartijen vormden ze een compleet gedecoreerd interieurensemble. De decoratieve schilderingen
bestonden uit herhalende blader- en bloemmotieven (kamer 2, 6, 7), of een diermotief (kamer 32;
monochrome oranje silhouetten van duiven). Deze schilderingen zijn met sjablonen aangebracht tegen
een lichte, witte of lichtroze achtergrond. In kamer 7 was er geen geschilderde lambrisering en waren
de motieven op de hele wanden aangebracht in een geschilderd raamwerk van rood-roze verlopende
verticale en horizontale stroken tegen een lichtroze achtergrond.
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Spatwerk
Een andere vorm van wanddecoratie was het zogenaamde
spatwerk, een techniek waarbij verschillende kleuren verf als
druppels tegen een monochrome achtergrond werden gespat.
In tenminste één vertrek (kamer 33; Figuur 16) is dit
aangetroffen, maar mogelijk hebben meerdere vertrekken
deze afwerking gehad (kamer 25; zie bijlage 6). Spatwerk zou
ook in combinatie met andere versieringen kunnen zijn
toegepast, zoals sierranden rond het plafond (kamer 33 en evt.
ook 11 en 21). Het plafond in kamer 33 heeft dezelfde
lichtblauwe achtergrondkleur gehad als dat van het spatwerk
op de wanden.
Na de Tweede Wereldoorlog

Figuur 16. Spatwerk in kamer 33.

Met de functieverandering na de Tweede Wereldoorlog tot opslag was er geen behoefte meer aan een
decoratieve afwerking van bepaalde werk- en verblijfsruimten. Vermoedelijk is daarom de afwerking
opnieuw aangebracht in wit, met een grijze lambrisering.

Spreuken (cluster 3)
Er zijn in het fort 3 kamers aanwezig met spreuken. Deze spreuken zijn duidelijk zichtbaar in de
kamers aangebracht in groot formaat. In alle drie de kamers is er steeds sprake van 2 naast of
tegenover elkaar liggende banderollen met een spreuk, of delen van een spreuk, die samen een geheel
vormen:


In kamer 4 is dit de teksten ‘Beidt uw Tyd’ en ‘Duur uw uur’, dezelfde tekst die ook op de
Beurs van Berlage in Amsterdam staat.



In kamer 22 staan twee teksten tegenover elkaar:
o Op de noordelijke muur ‘In' t voorleden ligt het heden in het nu wat worden zal’
(Figuur 17).
o Op de zuidelijke muur ‘Geduld Overwint Alles’ (Figuur 18).



In kamer 23 staan twee teksten die verband houden met de functie van deze kamer als
ziekenboeg:
o Op de noordelijke muur ‘De geneeskunst is lang, het leven is kort, de ontmoeting met
de arts is vluchtig en zijn proefneming hachelijk, zijn oordeel over gezondheid is
moeilijk’, wat een fragment is uit de eed van Hippocrates (Figuur 19).
o Op de zuidelijke muur ‘Early to bed and early to rise keeps a man healthy, wealthy
and wise.’

Hoewel de spreuken tot op heden lastig exact te dateren zijn, stammen ze vermoedelijk uit een van de
eerste gebruiksfasen van het fort, 1901 – 1925.
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Figuur 17. Spreuk op de noordelijke muur in kamer 22, ‘In’t voorleden ligt het heden…’.

Figuur 18. Spreuk op de zuidelijke muur in kamer 22.

Figuur 19. Fragment van de eed van Hippocrates in kamer 23.
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Duitse teksten en graffiti (cluster 4)
De aanwezigheid van Duitse teksten en graffiti (cluster 4) beperkt zich hoofdzakelijk tot drie kamers in
het fort, te weten kamers 4, 15 en 33. Het cluster vormt in de indeling een wat vreemde eend in de bijt
omdat het aanvankelijk bedoeld was alle schilderingen te bevatten waarvan de makers Duits zijn. Dat
criterium bleek echter onpraktisch. Van een aantal schilderingen bestaat alleen het vermoeden dat ze
Duits zijn, zoals een deel van de (fragmentarische) teksten in kamer 4 – soms een te gering vermoeden
om ze in dit cluster in te delen. Of er ook decoratieve schilderingen zoals lambriseringen zijn die in dit
cluster zouden moeten vallen, werd niet duidelijk in de nulmeting en was dus wat problematisch. Tot
slot zijn de schilderingen van Zarah Leander en Marlene Dietrich in kamer 33 waarschijnlijk Duits,
maar worden in de beleving meer ervaren als ‘normale’ figuratieve schilderingen (cluster 5) en zijn
daarom ook zo gewaardeerd. In de praktijk bleek het cluster Duitse teksten en graffiti vooral voorruit
te lopen op de lading die dit dadererfgoed mogelijk zou meekrijgen de waardering.
Kamer 15
Een belangrijke concentratie Duits werk bevindt zich in kamer 15, en deze verzameling roept een
sterke beleving op en vraagtekens over de betekenis. Op de oostelijke muur van de kamer zijn SSrunen aangebracht, daaronder een swastika en de tekst ‘Polizei Division’ (Figuur 20). Deze tekens
worden geflankeerd door twee op een andere manier – meer schetsmatig – aangebrachte figuren met
speren. De rechter is duidelijk een Duitse soldaat met stahlhelm en pofbroek, de linker een ietwat
pinokkio-achtig aandoende persoon met een lange neus. Op de zuidelijke wand bevindt zich een
schetsmatig opgebrachte tekening van een dame, badend in een vennetje met links en rechts twee
soldaten met een Duits voorkomen. De rechter soldaat roept ‘Au Backe’ en rechtsboven is nog een
tekst zichtbaar. Wat de linker soldaat zegt is niet leesbaar. Linksboven van dit tafereel staat een tekst
uit het soldatenlied ‘Lili Marleen’ van Lale Andersson uit 1939, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog erg
populair was, maar later nog bekender is geworden in de uitvoering van Marlene Dietrich: ‘wer wird
bei der Laterne stehen, mit dir Lili Marleen’. De tekening is ondertekend met initialen en een
datumopschrift ‘J.M. 10.6.44’, of ‘J.N. 10.6.44’’.
Het merkwaardige van het samenspel schilderingen is dat de SS-runen en teksten contrasteren met de
kolderieke Duitse soldaat met buitenmaats achterste, met de Max und Moritz-achtige slungel aan de
linker zijde en de schetsmatige tekening van wat we maar even Lili Marleen noemen. Het een en ander
doet een meerfasigheid vermoeden, en heeft een eigen, nog niet verhelderd verhaal. De schilderingen
zijn duidelijk weggekalkt na de oorlog en volledig door vrijwilligers weer blootgelegd. De karikaturale
personages en zeker de tekening met Lili Marleen zijn zeer slecht zichtbaar.
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Figuur 20. SS-runen met bijschrift 'Polizei Division', met links en rechts twee karikaturale personages met
speren in kamer 15.

Kamer 33
De andere grotere concentratie Duits werk die zeer in het oog springt bevindt zich in kamer 33 (Figuur
21). Hier bevindt zich een groot in zwarte verf uitgevoerd SS-teken, dat het kamernummer vervangt.
De runen zijn slordig uitgevoerd met flinke druipers. Daaronder bevinden zich – sporen van – letters,
vermoedelijk een ‘G’ en een ‘D’. Ziegel Ziegelaar veronderstelt dat dit voor ‘Gross Deutschland’ staat in
afkorting.

Figuur 21. Kamer 33 met de SS-runen over het kamernummer.
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Figuratieve schilderingen (cluster 5)
Meer dan 40 schilderingen in het fort vallen in het cluster ‘figuratieve schilderingen’. Dit zijn allen met
de hand geschilderde afbeeldingen, van wisselende kwaliteit. In veel gevallen lijken ze nagetekend van
een voorbeeld, soms vrij ‘wiskundig’ uitgevoerd zoals de Kozakken in kamer 8. Soms echter zijn ze
vaardig uitgevoerd door iemand met een duidelijk schildertalent
Inhoudelijk bestrijken de schilderingen een aantal onderwerpen:


Militair thema: in een aantal schilderingen komen figuren voor in uniform, zoals de ‘man
met pet’ in kamer 23 en in een tafereel van kaartende militairen in kamer 32 (Figuur 22). Een
militair thema komt ook naar voren in de kamers met wapenschilden, zoals die van de
provinciën in kamer 19 en stadswapens in kamer 4.



Andere schilderingen hebben een landschappelijk thema, zoals het dorpsgezicht in kamer
16 en de vissers en herders in kamer 19. Ook het ‘havengezicht’ in kamer 27 valt in deze
categorie.



Veel van de schilderingen hebben een cartoonesk karakter, wat doet vermoeden dat ze dienden
als humoristische opluistering van de vertrekken, bijvoorbeeld de dame met ranja en de
karikatuur van een mannenkop in kamer 4, het ‘Frans tafereel’ in kamer 5, de dametjes in
kamer 23 met bijschrift ‘Weder een goede reputatie naar de bl..[iksem]’.



Vrouwelijk schoon, tenslotte, is ook een van de thema’s dat een rol speelt. Opvallend is dat
daarbij veel moeite is gedaan om liefelijke en vrouwelijke kenmerken van schoonheid weer te
geven in portretten, zoals in kamer 23, en wederom kamer 33 (zie Figuur 1).37

Figuur 22. Kaartende militairen, kamer 32.

Deze liefelijkheid en schoonheid contrasteert met de afbeeldingen van vrouwen in militaire context, die in de
Tweede Wereldoorlog en daarna steeds meer het karakter krijgen van pin-ups. (Wijnen, 2014).
37
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Figuur 23. Herders en vissers, kamer 19. De wapenschilden van de provinciën uit een andere tijdslaag bloeden
door in deze schilderingen (rechts-midden en boven).

Figuur 24. 'Weder een goede reputatie naar de bl...' kamer 23.

De Kozakken en de Fransen
Een bijzonder voorbeeld van schilderingen met een militair thema zijn de schilderingen van de
Fransen en Kozakken in kamer 8. Deze schildering wordt door de stichting Krayenhoff gezien als een
van de topstukken in het fort. Het ensemble verwijst volgens Ziegel Ziegelaar naar de eerste grote
nederlaag van Napoleon in 1813, waarbij ook de Kozakken een rol hadden. Ziegelaar wijst op de trotse
blikken van de Kozakken in volle wapenrusting op de noordelijke wand, tegenover de Franse soldaten
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die er wat verspreid en vermoeid met hangende hoofden bij staan, op de zuidelijke wand. Interessant
detail volgens Ziegelaar is dat de Kozakken op de correcte wijze zijn afgebeeld in hun uniform van
1813, terwijl de Fransen een uniform dragen uit een andere periode, namelijk dat van eind 19e eeuw.
Van het juiste uniform uit de Napoleontische periode had de schilder kennelijk geen voorbeeld
beschikbaar, of men probeerde bewust een relatie te leggen met de Frans-Pruisische oorlog van 18701871. Als het onderwerp van deze schilderingen inderdaad de Franse nederlaag van 1813 betreft, zijn
deze schildering volgens Ziegelaar waarschijnlijk aangebracht in het fort in het jaar 1913, met als
aanleiding het honderdjarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden..

Figuur 25. Trotse Kozakken (r) en verslagen Fransen (l) in kamer 8.

Figuratieve schilderingen in relatie tot het historisch interieur
Uit de conditieopname van SRAL blijkt dat het nog aandacht vraagt welke relatie de schilderingen
hebben tot de historische interieurs. Zoals de schilderingen er nu uitzien, lijkt het of ze zijn
aangebracht op een witte muur. Dit is echter een incorrect beeld dat ontstaan is tijdens het proces van
vrijleggen. De schilderingen zijn oorspronkelijk aangebracht in ruimten waarin al een decoratieve
kleurafwerking aanwezig was (zie cluster 2) en bovendien meubilair. Aan het patroon van
schilderingen in een kamer is soms nog te zien dat deze zich afstemmen op tussenwanden en eventueel
aanwezige stapelbedden, etc.
De relatie van de schilderingen tot de kleurafwerking van de interieurs is op dit moment wat
misleidend, omdat bij het vrijleggen bewust de rand van de schildering is opgezocht. De gelaagdheid
van de verflagen is daardoor slecht zichtbaar en vraagt om nader onderzoek. Voor een goede
interpretatie van de schilderingen – en een historisch correcte vorm van behoud – moeten de
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schilderingen bezien worden in hun relatie tot de historische interieurafwerking op het moment van
aanbrengen.

Handtekeningen (Cluster 6)
In het fort zijn 13 handtekeningen van militairen
aangetroffen, meestal voorzien van een naam – of
initialen – gevolgd door een datum, waardoor ze in
een gebruiksfase van het fort te plaatsen zijn. Het
aardige aan de handtekeningen is dat de maker in
sommige gevallen nog te traceren kan zijn.
Figuur 26. Handtekening van 2 soldaten van
De handtekeningen zijn overwegend afkomstig uit de
een sectie van het 21e regiment infanterie,
latere gebruiksfasen van het fort. Alleen de
kamer 26.
voorbeelden uit kamer 9 lijken uit begin 20e eeuw te
komen, maar een datumopschrift is niet aanwezig en ze zijn slecht leesbaar. Een handtekening in
kamer 26 vermeldt namen en eenheid van de militairen die
hem aanbrachten (Figuur 26): ‘G.F. Kroese, M. Schouten, 21
RI ? Batt, 1 Comp 4e Sectie’, verwijzend naar een onderdeel
van het 21e regiment infanterie.

Andere handtekeningen zijn afkomstig uit de jaren 50 en zijn
soms in groepen aangebracht bij de deuren naar buiten, zoals
in kamer 27.
Mei 1940 op een deur in kamer 28
Bijzondere aandacht vraagt een verzameling handtekeningen
Figuur 27. Handtekeningen van
op
een deur in kamer 28. Deze handtekeningen zijn geplaatst
matrozen uit de jaren 50 in kamer 27.
op 17 mei 1940, toen een aantal Nederlandse soldaten na de
capitulatie van 14 mei nog in het fort verbleef in afwachting van nadere instructie. Deze
handtekeningen zijn bijzonder omdat ze aan een specifiek en belangwekkend moment in de
Nederlandse geschiedenis te koppelen zijn. Echter, dit is ook precies de reden waarom de Stichting
Krayenhoff besloot de deur vooralsnog uit het fort te verwijderen om te voorkomen dat het slechte
klimaat ze kon beschadigen. De deur bevindt zich op dit moment buiten het fort in opslag. Voor de
volledigheid zijn deze bijzondere handtekeningen wel opgenomen in bijlage 1, ondanks dat ze tijdens
de nulmeting niet zijn waargenomen.

Graffiti en krabbels (Cluster 7)
In vele kamers zijn kleine krabbels, rekensommetjes en teksten aangetroffen. Deze zijn aardig om te
zien, omdat ze het leven in de kazernes nabij brengen. In tegenstelling tot vrijwel alle andere
schilderingen in het fort, ligt aan de krabbels geen vooropgezet plan, of toestemming van
leidinggevenden ten grondslag. In enkele kamers bevinden zich grote kenmerkende graffiti ‘tags’ uit de
jaren 70 t/m 90.
Een esthetisch niet zo fraaie, maar wel tot de verbeelding sprekende tekst bevindt zich in kamer 6,
waar in zwarte letters vrij grof ‘Je komt niet levend weg hoor!’ staat geschreven: een inkijkje in hoe
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sommige mensen, vermoedelijk kinderen, het fort destijds
beleefden als een spannende verboden speelplek.
Krabbels en sommetjes
De muren van het fort zijn vanaf een zeker moment ook gebruikt
als notitieblok en schetsblok. Er bevinden zich her en der kleine
aantekeningen, of krabbels die een beeld geven van de mens in
het fort die bijvoorbeeld een liedtekst opschreef (kamer 26) of een
inkooplijst maakte (kamer 34; Figuur 28). Ook zijn er een groot
aantal rekensommetjes aanwezig, waarbij eenvoudigweg zaken
zijn geturfd of opgeteld. Nico van der Woude nam waar dat de
Figuur 28. Krabbel in kamer 34.
meeste rekensommetjes op de buitenste kalklaag staan en dus uit
de tijd van het munitiedepot zijn. Ook nam hij waar dat enkelen optelden tot het getal 1500, wat ook
de aanduiding is voor de maximale vloerbelasting. Dit suggereert een verband.
Graffiti ‘Joel’ en ‘KISS’
De meest opvallende graffiti is die van graffiti-artist Joel, in paarse verf in en om kamer 29 (Figuur
29). Het is zeer aardig dat deze daad van rebellie en expressie behouden is gebleven, juist omdat het
fort slecht toegankelijk is. Deze graffiti heeft in zekere zin een hogere artistieke eigenheid dan de
nagetekende oudere prentjes in Max und Moritz stijl – graffiti uit de jaren 80 is bovendien inmiddels
zeldzaam omdat zij meestal als ongewenst wordt beschouwd en is verwijderd. Ook de grote
hoeveelheid inkervingen van de naam van de rockgroep KISS vallen op (Figuur 30). Deze is 9 keer
geteld, en kan vanaf medio jaren 70 zijn aangebracht, toen deze rockgroep in opkomst kwam. Arjen
Kok van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed veronderstelde een mogelijk relatie met de SSrunen in kamer 33, omdat de dubbele 's' in het beeldmerk van de rockgroep als een bliksemschicht
wordt geschreven.

Figuur 29. Werk van graffiti-artist Joel in kamer 29.
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Figuur 30. Graffiti met als inspiratiebron de rockgroep KISS is overal in het fort aanwezig.

Schilderingen per kamer
De bovenstaande beschrijving van het resultaat per cluster geeft inzicht in de schilderingen die in het
Fort benoorden Spaarndam aanwezig zijn. Een volledig overzicht van alle schilderingen is te vinden in
de tabel in bijlage 1. Daarbij is ook een foto-overzicht toegevoegd waarin de meeste schilderingen zijn
opgenomen. Een overzicht van alle locaties waar zich schilderingen bevinden wordt gegeven in bijlage
2. Hieronder wordt in Tabel 6 tot slot nog een overzicht gegeven van de verdeling van aantallen
schilderingen en clusters over alle kamers.
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Tabel 6. Overzicht van de verdeling van schilderingen en clusters over de kamers.
Graffiti

Handtek.

Figuratief

Duitse tekst

Spreuken

Decoratief

Functioneel

Kamer

Totaal per
kamer

1

3

1

-

-

-

-

-

4

2

2

2

-

-

-

1

1

6

3

1

-

-

-

-

-

3

4

4

2

2

1

4

7

-

-

16

5

1

2

-

-

1

-

-

4

6

2

4

-

-

-

-

2

8

7

1

3

-

-

-

-

1

5

8

2

-

-

-

2

-

1

5

9

-

-

-

-

-

1

-

1

10

3

1

-

-

-

-

-

4

11

1

2

-

-

-

1

-

4

12

2

1

-

-

-

-

2

5

13

5

-

-

-

-

-

-

5

14

5

-

-

-

-

-

1

6

15

2

-

-

4

-

-

-

6

16

2

1

-

-

1

-

1

5

17

2

1

-

-

-

1

1

5

18

3

3

-

-

-

-

1

7

19

2

1

-

-

13

-

-

16

20

1

-

-

-

-

-

-

1

21

2

-

-

-

-

1

-

3

22

5

1

2

-

-

1

1

10

23

1

1

2

-

7

2

2

15

24

3

-

-

-

1

-

1

5

25

3

1

-

-

-

-

-

4

26

1

1

-

-

1

2

3

8

27

1

1

-

-

4

1

3

10

28

1

1

-

-

2

1

2

7

29

4

-

-

-

-

-

3

7

30

5

-

-

-

-

-

1

6

31

3

-

-

-

-

-

1

4

32

3

1

-

-

2

-

-

6

33

-

4

-

5

-

-

-

9

34

3

-

-

-

-

-

4

7

35

3

-

-

-

-

-

-

3

36

3

-

-

-

-

-

-

3

37

1

-

-

-

-

-

-

1

38

1

1

-

-

-

1

-

3

39

3

-

-

-

-

-

-

3

totaal

231
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Waardering
Waarderen met de Museale Weegschaal

Inleiding tot de waardering
Nu de resultaten van de nulmeting bekend zijn, kan de waarde of betekenis van de schilderingen
worden vastgesteld. Zoals is toegelicht in de inleiding lag daarvoor geen gebruikelijke
waarderingssystematiek op de plank. In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is
besloten de Museale Weegschaal toe te passen. Daarbij is samengewerkt met RCE senior-onderzoeker
de heer Arjen Kok voor de inhoudelijke ondersteuning en onderzoeker mevrouw Karen te BrakeBaldoc die als procesbegeleider optrad. Dit leidde tot de programmering van een waarderingssessie,
waarin samen met alle belangengroepen de waardering van alle schilderingen werd uitgevoerd.
De waarderingssessie vond plaats op 1 april 2015 in Villa Westend, vlakbij het Fort benoorden
Spaarndam, en vormde een belangrijk onderdeel van het project: zowel de provincie als het
recreatieschap vindt het immers belangrijk dat de waardering een gedragen traject zou zijn, waarin de
belanghebbenden zich konden uitspreken over de waarde van de schilderingen.
Dit hoofdstuk beschrijft hoe de methode werd ingezet en wat de uitkomsten waren.

De Museale Weegschaal
Over de Museale Weegschaal is elders uitvoerig geschreven en voor een
volledige uiteenzetting van deze methodiek verwijzen we graag naar die
publicaties.38 Een paar kenmerken van de Weegschaal zijn van belang
om hier te benadrukken.
De methode van de Museale Weegschaal is gericht op collectiebeheer
vanuit een modern idee over waardering (Figuur 31). Daarin is die
waarde geen vaststaand of universeel gegeven. De cultuurhistorische
waarde van een object of een ensemble van objecten binnen een
verzameling hangt af van de vragen die men met de waardering wil
beantwoorden, van het referentiekader van de waardering en ook van
de mensen die de waardering uitvoeren. Verder is een waardebepaling
in de Weegschaal tijdsgebonden: wat vandaag als waardevol wordt
gezien, wordt dat morgen mogelijk niet meer, en andersom. De waarde
van erfgoed verandert nu eenmaal door de tijd heen.

38

Figuur 31. Op de Museale
Weegschaal.

RCE, 2013.
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Door te onderkennen dat de elementen van een waardering niet uit steen zijn gehouwen en daarom
steeds opnieuw vastgesteld moeten worden, probeert de weegschaal onder andere tegemoet te komen
aan de behoefte aan multivocality in de erfgoedzorg. Oftewel, het is anno 2015 voor veel
waarderingssituaties niet voldoende om enkel uit te gaan van de mening van erfgoedprofessionals.
Dan kunnen de waarden worden gemist die belanghebbenden juist voorop stellen. De Weegschaal
biedt de ruimte ook die belangen te betrekken.
Tegen deze achtergrond bleek de Weegschaal erg geschikt voor de muurschilderingen in het Fort
benoorden Spaarndam. Vooraf stond vast dat de mening van de belangengroepen (stakeholders)
belangrijk was: er zijn van militaire graffiti in Nederland nog niet veel waardebepalingen uitgevoerd en
de grootste kennis van dit soort schilderingen zit niet bij professionals, maar bij de stakeholders zelf.
De zes stappen van de museale weegschaal zouden de ruimte bieden om de uitkomsten van de
waardering in samenspraak vast te stellen.
Ontwikkelpotentieel
Een belangrijk punt is dat de Weegschaal gericht is op het benutten van erfgoed in de toekomst. Door
goed gebruik van erfgoed kan de waarde stijgen en daardoor kan het ook de rendabiliteit van een
ontwikkelplan bevorderen. Erfgoed is in de Weegschaal niet een factor die bedreigd wordt: het is ook
een kans! Door slim te kiezen kunnen schilderingen kunnen een prachtige verrijking zijn van het fort
in zijn herbestemde functie, die het fort aantrekkelijk maken voor publiek, gasten of klanten – op
voorwaarde dat het ontwerp en het behoud op dat doel worden ingericht. In de weegschaal wordt die
kans inbegrepen als het ontwikkelpotentieel.

Voorbereiding en methode
De waarderingssessie is in de weken voor de uitvoering zorgvuldig voorbereid. Daarbij is gebruik
gemaakt van de documentatie en de waarderingsformulieren die de RCE bij de publicatie over de
Weegschaal heeft toegevoegd.39
Vraagstelling en referentiekader
In de Weegschaal is het van belang de vraagstelling en het referentiekader van de waardering vooraf
duidelijk te formuleren. Deze geven de waardering richting.
De vraagstelling lag te dezen voor de hand en is gelijk aan de vraagstelling van deze rapportage: het
fort wordt herbestemd en daarvoor wilden we weten wat de waarde, of betekenis, is van de
schilderingen en welke als gevolg daarvan in aanmerking komen voor behoud.
Het referentiekader bepaalt waarmee een object of (deel)collectie wordt vergeleken of vanuit welk
perspectief ernaar wordt gekeken. Verschil in waarde kan immers alleen vastgesteld worden als je twee
dingen met elkaar vergelijkt. Dit kan op verschillende niveaus, zoals op internationaal, nationaal,
regionaal, of plaatselijk (lokaal) niveau, op het niveau van de eigen organisatie of vanuit het perspectief
van een bepaalde groep of gemeenschap.40 In het geval van de schilderingen in het fort was vooraf
bekend dat een dergelijke grote collectie niet in andere forten voorkomt. Het was dus weinig zinnig op
nationaal niveau te vergelijken en zou bovendien niet tegemoetkomen aan de werkelijkheid dat

39
40

Zie RCE, 2013: bijlagen
RCE, 2013: 16
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belanghebbenden toch op het niveau van het fort zelf een beslissing zouden moeten gaan nemen over
de schilderingen. Daarom is ervoor gekozen het referentiekader te beperken tot de collectie in het fort
zelf, met een tweede referentie naar en vergelijking met de Stelling van Amsterdam als linie.

Figuur 32. Deelnemers van de waarderingsessie maken een tocht door het fort, voorafgaand aan de
waardering.

Waarderingscriteria
De volgende stap in de Weegschaal is het vaststellen van de waarderingscriteria. Idealiter zouden deze
met de gehele groep die de waardering gaat uitvoeren gezamenlijk worden vastgesteld, maar omdat dit
een te grote tijdsinvestering zou betekenen met zoveel mensen is ervoor gekozen ze in kleiner verband
voor te bereiden en de resultaten te overleggen met de andere betrokkenen.
De waarderingscriteria hebben ten doel eenduidig inzichtelijk te maken wat er bedoeld wordt met de
waarde en de betekenis van de schilderingen. Daarvoor doet de Weegschaal een voorzet in 3
hoofdgroepen: cultuurhistorische waarde, sociaal-maatschappelijke waarde en gebruikswaarde. Ook
worden de ‘kenmerken’ van het object vastgesteld, maar dit wordt beschouwd als een registratie van
feitelijkheden en nog niet als deel van de waardering.
Voor de huidige casus zijn voor de drie hoofdgroepen criteria geselecteerd die voor deze collectie van
belang werden geacht. In de voorbereiding werd expliciet gemaakt wat een hoge, gemiddelde of lage
score precies betekent. De referentiekaders ‘fort’ en ‘Stelling van Amsterdam’ golden daarbij steeds als
toetssteen. Zodoende is de volgende lijst opgesteld (zie ook bijlage 7):
1.

Kenmerken
a. Ensemble (compleetheid, eenheid, samenhang)
b. Herkomst (documentatie, levensverhaal, biografie, bron)
c. Zeldzaamheid (uniciteit, voorbeeldwaarde)
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2. Cultuurhistorische waarde
a. Historische waarde
b. Artistieke waarde
3. Sociaal-maatschappelijke waarde
a. Maatschappelijk (sociaal, spiritueel, religieus, politiek, symbool, gemeenschap,
identiteit)
b. Beleving (emotionele, zintuiglijke, esthetische, of associatieve ervaring)
4. Gebruikswaarden
a. Museaal (presentatie, educatie, onderzoek op dit moment door de Stichting
Krayenhoff)
b. Economisch (bedrijfskapitaal, financieel, pr, spin-off, toeristisch, reputatie)
Ten opzichte van het voorbeeld in documentatie van de RCE is de ‘Informatiewaarde’ weggelaten,
omdat we verwachtten dat wetenschappelijke betekenis voor deze collectie minder van belang zou zijn
tijdens de waarderingssessie. Achteraf zijn hier enige kanttekeningen bij te plaatsen: uit de
conditieopname van SRAL – die later plaatsvond – blijkt dat er aan de historische interieurafwerking
nog wel het een en ander te ontdekken is over de Stelling van Amsterdam, wat de collectie ook
wetenschappelijk waardevoller maakt. Echter, voor de waardering had dit niet veel uitgemaakt, omdat
die kennis toen nog niet aanwezig was. Verder is de economische betekenis – niet te verwarren met het
ontwikkelpotentieel – blijven staan, terwijl dit op voorhand in feite niet een onderscheidend criterium
was: geen van de schilderingen heeft op dit moment economische waarde in het gebruik.
De criteria en de invulling van scores hoog, midden, laag zijn voorafgaand aan de waardering samen
met het referentiekader en de vraagstelling overlegd met de genodigden voor de sessie met de vraag of
iedereen zich erin kon vinden. Verder werd een tijdelijke weblog aangemaakt waarop de resultaten van
de nulmeting te bezichtigen waren, zodat de deelnemers zich ook daarop goed konden voorbereiden.
Vragen en opmerkingen uit deze feedbackronde zijn vervolgens verwerkt op de
waarderingsformulieren.
Genodigden
Voor waarderingssessie is geprobeerd een zo breed mogelijk spectrum aan belangen en expertise te
verzamelen in het waarderingspanel. Daarvoor zijn vertegenwoordigers van verschillende
belangengroepen en overheden uitgenodigd en is vooraf doorgenomen vanuit welke expertise zij voor
de sessie gevraagd werden. Zo konden ze zich voldoende op hun rol richten tijdens de sessie. Aanwezig
op waarderingssessie waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Judith Simons – Stichting Krayenhoff
Ziegel Ziegelaar – onafhankelijk fortgids en vrijwilliger Stichting Krayenhoff
Kees de Wildt & Don Wildeboer – Stichting MEGA
Natasja Janssen-van Delden & Marc van der Klift – namens Recreatieschap Spaarnwoude
Masja Gemser – gemeente Velsen
Eric ten Brummelhuis – provincie Noord-Holland
Nico van der Woude – Stichting Restauratie Atelier Limburg

Verder was Arjen Kok (RCE) aanwezig voor de inhoudelijke ondersteuning, Karen te Brake-Baldoc
(RCE) als procesbegeleider, en de auteur zelf.
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Rondgang door het fort
Aanvankelijk leek het ideaal om de waarderingssessie uit te voeren in het fort zelf. Wat is er mooier
dan waarderen vanuit het onderwerp van gesprek? Echter, dit bleek om praktische redenen niet
mogelijk, niet in het minst door het ontbreken van sanitair en elektriciteit. Daarom is er voor gekozen
voorafgaand aan de waardering een rondgang te houden in het fort, waarbij Ziegel Ziegelaar en Judith
Simons optraden als fortgidsen. Op deze manier hadden alle betrokkenen nog eens goed op het
netvlies waar we het in de rest van de dag over zouden gaan hebben (Figuur 32).

Resultaten van de waardering
Na de rondleiding verzamelden de genodigden zich in Villa Westend voor de waarderingssessie. De
uitvoering daarvan was geprogrammeerd in drie stappen waarvan de resultaten hieronder worden
gegeven.

Verzamelen van thema’s en verhalen
Voor de eerste opdracht verdeelde het panel zich in tweetallen om een inventarisatie te maken van
thema’s of verhalen die zij associëren met het fort en van belang achtten om door te geven aan een
volgende generatie. De schilderingen vormden daarbij op de achtergrond het kader, maar nog niet de
hoofdzaak: alle verhalen over het fort die het verdienen om verteld te worden mochten worden
ingebracht. Het doel van dit onderdeel was om de deelnemers in contact te brengen met de verhalen
waaraan het fort zijn betekenis ontleent,
zodat dit bij de waardering eenvoudig
door te vertalen was naar de betekenis van
de schilderingen.
Elk duo wist in 10 minuten al gauw tien
thema’s in steekwoorden te verzamelen.
Daarbij putten alle deelnemers uit hun
eigen kennis, expertise, belang of
voorkeur en dat was een garantie voor de
diversiteit van de verzameling. Waar het
Figuur 33. Verzamelen van thema's en verhalen.
ene duo zich iets meer richtte op wat
‘belevingsthema’s’ zou kunnen heten zoals
‘verveling en verlangen’, richtten anderen zich op de grotere historische verhalen als ‘de Eerste
Wereldoorlog’ of ‘de Stelling van Amsterdam’. Één duo maakte de keuze om thema’s per kamer te
inventariseren.
Met hulp van de procesbegeleider werden de thema’s op flip-overvellen geïnventariseerd (Figuur 34).
Daarbij ontstond als vanzelf een ordening in hoofdgroepen, die een goed overzicht gaven van de
breedte van het spectrum. Na een lichte nabewerking van de auteur zijn deze groepen als volgt op te
sommen:
1. Verhalen en thema’s over het leven in het fort, zoals het thema ‘verveling’;
2. De grotere historische thema’s of verhalen waarin het fort een rol had, zoals de
geschiedenis van de Stelling van Amsterdam, of de Eerste Wereldoorlog;
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3. Verhalen die als het ware de biografie van het fort betreffen, zoals het verhaal van het fort
als munitieopslagplaats, of de jarenlange leegstand;
4. Verhalen die de afzonderlijke kamers te vertellen hebben;
5. En tot slot een categorie ‘overig’ met verhalen die door de deelnemers niet direct in een van
de andere groepen geplaatst werden.
De groepsindeling hierboven is zoveel mogelijk in overeenstemming gehouden met de verdeling die de
groep zelf aangaf tijdens de inventarisatie, maar de naamgeving is van de auteur. Ook is de groep
‘verhalen van afzonderlijke kamers’ door de auteur samengesteld uit verhalen die verspreid waren over
de andere groepen. De indeling is niet sluitend: er was er overlap tussen de hoofdgroepen en sommige
verhalen werden door de deelnemers bewust tussen twee groepen in geplaatst. Aan het einde van dit
onderdeel gaven de deelnemers aan welke verhalen zij het meest relevant vonden door het aangeven
van ‘likes’. Zij mochten per deelnemer 3 likes uitdelen.
Voor een overzicht van alle verhalen die in de sessie zijn verzameld, zie bijlage 5. Dit overzicht is een
momentopname. Als we deze exercitie op een ander moment zouden herhalen, of met een andere
groep mensen, zou het ongetwijfeld ook een andere verzameling verhalen opleveren met een andere
indeling. Waar het hier om ging was een eerste indruk te geven van de belangrijke verhalen over het
fort. Het totaalbeeld laat zich in feite lezen als een mind-map, een wolk van verhalen over het fort, die
als inspiratie kan dienen voor het verhaal dat later verteld wordt in een bezoekerscentrum. De
conclusie van de groep na afloop was dat er een vrij compleet overzicht was geschapen.

Waarderen: scoren van waarden
Met de ervaringen van de rondleiding van de ochtend en verhalen van het fort in het achterhoofd is de
groep daarop aan de slag gegaan met het toekennen van waardescores op de waarderingsformulieren.
Daarbij is gewaardeerd per cluster schilderingen 1 t/m 7 zoals die ook gebruikt is in de nulmeting.
Voor elk cluster is een waarderingsformulier ingevuld dat wordt weergegeven in bijlage 7.
Om tijd te besparen is de groep ingedeeld in twee subgroepen, A en B, die elk een deel van de
schilderingen op zich nam. Daarbij zijn de vertegenwoordigers van belangengroepen opgedeeld over
de subgroepen, zodat een min of meer gelijke verdeling van belangen behouden bleef. Subgroep A
behandelde cluster 1, 2, 3 en 4; subgroep B behandelde 4, 5 en 6. Het cluster Duitse schilderingen is
door beide groepen gewaardeerd. Het cluster graffiti (7) werd door de groep veruit als het minst
belangrijk gezien en werd in verband met de tijd overgeslagen en later door de auteur zelf gescoord. Na
de sessie koppelden de groepen de resultaten plenair terug aan elkaar.
Observaties bij het proces
De groepen A en B zijn overwegend met goed gevolg door de waarderingsstappen en het vrij complexe
waarderingsformulier heen gekomen (zie bijlage 7). Tijdens het uitwerken van de waardering viel op
dat het proces een duidelijke kleur had gekregen door de samenstelling van de groepen, waarbij elke
groep net andere accenten legde. Zo had groep A bijvoorbeeld de neiging bij het kenmerk ‘herkomst’
gemiddeld tot hoog te waarderen als de groep waartoe de makers behoorden, of het exacte tijdsbestek
waarin de schilderingen gemaakt zijn, bekend was. Van de grote kamernummers is bijvoorbeeld
bekend dat zij tijdens de bouw van het fort zijn aangebracht en krijgen daardoor bij groep A een hoge
waarde.
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Groep B had bij het kenmerk ‘herkomst’ echter de neiging meer te kijken naar of de auteur als individu
bekend is. Dit verschil tussen de groepen ligt voor de hand omdat de twee clusters met schilderingen
die een letterlijke verwijzing naar de auteur zelf konden bevatten, zoals portretten, bij groep B lagen
om te waarderen, terwijl groep A de anoniemere werken beoordeelde, zoals decoratieve schilderingen.
In het geval van economische waarde was het duidelijk dat de instructie voorafgaand aan de opdracht
iets tekort heeft geschoten. Dit criterium werd op sommige plaatsen ingevuld als de economische
waarde die de schilderingen mogelijk in de toekomst hebben na een herbestemming. Dat is echter een
onderdeel van het ontwikkelpotentieel.
Deze nuances tussen de groepen worden hier niet gezien als een nadeel, maar als een meerwaarde. Het
resultaat van de sessie is een product dat – zoals verwacht – past bij juist deze groep op dat moment.
Het ging er niet om de waarde te vangen in een universeel geldend rapportcijfer, maar om de betekenis
van schilderingen in hun belangrijkste criteria te beschrijven en te wegen, en door de terugkoppeling
konden groepsleden hun persoonlijke opvatting eventueel alsnog toevoegen aan de
waarderingsresultaten.
Tabel 7. Overzicht van de score per waarde van elk cluster schilderingen. De laatste 2 kolommen bevatten het
aantal keer dat de waarde ‘hoog’ is uitgereikt per cluster en het aantal keer dat een ontwikkelpotentieel werd
gezien. 1* duidt op discussiepunten over deze waarden (zie tekst).

1 - Functionele
schilderingen

Hoog

Gem.

Laag

Hoog

Laag

Laag

Gem.

Hoog

Gem.

3

3

2 - Decoratieve
schilderingen

Hoog

Laag

Laag

Laag

Gem.

Laag

Gem.

Gem.

Laag

1

6

3 - Spreuken

Hoog

Gem.

Hoog

Hoog

Gem.

Laag

Gem.

Gem.

Laag

3

1

4 - Duitse teksten
& graffiti

Gem.

Gem.

Hoog

Hoog

Hoog

Hoog*

Hoog

Hoog

Laag

6

1*

5 - Figuratieve
schilderingen

Hoog

Gem.

Hoog

Hoog

Gem.

Laag

Hoog

Hoog

Laag

5

6

6Handtekeningen

Laag

Gem.

Laag

Hoog

Laag

Laag

Hoog

Hoog

Laag

3

5

7 - Graffiti en
krabbels

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag

Laag

Gem.

Gem.

Laag

0

0

Bijstellen van het resultaat en terugkoppeling
Na afloop van de sessie is het resultaat door de auteur gedigitaliseerd en op sommige punten iets
bijgesteld. Als dit nodig was gebeurde dit altijd op basis van een verandering in de argumentatie op het
waarderingsformulier, waarbij de oorspronkelijke argumentatie van de groep op het formulier is
blijven staan (zie bijlage 7). In de waardescore is de definitieve waarde dan bovenaan gezet en de
oorspronkelijke waarde daaronder. Bijvoorbeeld: bij de functionele schilderingen was door de groep de
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waarde ‘hoog’ ingevuld, wat in de nabewerking is aangepast tot ‘gemiddeld tot hoog’. Zo ontstaat op de
waarderingsformulieren ook een beeld van de mogelijke verschillen in opvattingen of nuances binnen
het cluster. Het resultaat van deze nabewerking is vervolgens teruggekoppeld naar de groepen voor
feedback.
Een overzicht van de waardescores wordt gegeven in Tabel 7. Belangrijk voor een goed begrip van de
waarde is de argumentatie: zonder deze zegt een score weinig. Hieronder volgt een toelichting op de
belangrijkste waarden per cluster.

Waardering Cluster 1 – Functionele schilderingen
De subcategorieën in het cluster functionele schildering zijn als één groep gewaardeerd. De waarden
die hoog scoren zijn ensemble en historische waarde.
Ensemble is hoog gewaardeerd omdat de functionele schilderingen een duidelijke relatie tot elkaar
hebben en een relatie tot het gebruik van het fort. Dit is ook waarom de historische waarde eveneens
hoog wordt beoordeeld: aan de functionele schilderingen kan men de ‘werking’ van het fort in zijn
primaire functie aflezen. Ensemble waarde is bovendien hoog met een referentie aan de Stelling van
Amsterdam, waar dit soort schilderingen over de hele linie op vergelijkbare wijze zijn doorgevoerd. Dit
is ook de aanleiding om dit cluster op zeldzaamheid laag te waarderen.
Op het criterium beleving scoort dit cluster gemiddeld vanuit de gedachte dat de schilderingen in hun
vormgeving niet veel emotie oproepen. In de argumentatie staat echter wel dat de schilderingen een
bepaalde sfeer ademenen en in beeld brengen hoe in die tijd werd gedacht over rangen en standen.
Ontwikkelpotentieel
Over het ontwikkelpotentieel wordt opgemerkt dat het behouden, of herstellen, van de functionele
schilderingen in het herbestemde fort een duidelijke toegevoegde waarde zal hebben. Ze houden het
fort beleefbaar in zijn primaire functie als fort.

Waardering Cluster 2 - Decoraties
Het cluster decoraties scoort hoog op het criterium ensemble en laag of gemiddeld op alle andere
criteria. Het scoort daarmee op eerste gezicht verrassend laag. In feite scoort alleen het cluster graffiti
lager. De decoraties worden door de gidsen in het fort weliswaar benoemd en soms aangewezen tijdens
rondleidingen aan het publiek, maar nadrukkelijk minder dan andere schilderingen. Aangezien
vergelijkbare decoraties ook elders in de Stelling van Amsterdam voorkomen, is ook het criterium
zeldzaamheid laag uitgevallen. Artistieke waarde werd laag aangemerkt door de groep, omdat er
sprake is van sjabloonmatig aangebrachte schilderingen. Deze is in de uitwerking iets opgeschroefd
naar gemiddeld, omdat ze mogelijk wel een uitdrukking zijn van hoe bewoners omgingen en uiting
gaven van op dat moment in Nederland aanwezige trends in interieurontwerp.
Ontwikkelpotentieel
Dat de decoraties op dit moment laag scoren is niet vreemd als men ze beziet in hun huidige toestand.
Die is veelal in slechte staat en vaak zijn de lambriseringen maar een klein stukje vrijgemaakt door de
Stichting Krayenhoff, net voldoende om het patroon te kunnen bepalen. De grote kracht lijkt bij deze
schilderingen dan ook te zitten in hun ontwikkelpotentieel, dat door de groep bij maar liefst bij 6
criteria kon worden aangegeven. Een behoud of herstel van de decoraties in volle glorie kan het fort in
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zijn herbestemde vorm een bijzondere en inspirerende plek maken en afzonderlijke kamers op een
historische manier thematiseren, zeker als aanvullend onderzoek erin slaagt om de decoraties een slag
verder te dateren.

Waardering Cluster 3 - Spreuken
Het cluster spreuken scoort hoog op de criteria ensemble, zeldzaamheid en historische waarde. Het is
het enige cluster waarbij de groep een eigen opmerking heeft toegevoegd in het veld ‘aanvullende
opmerkingen’. Hier staat dat de leden het als zeer uniek ervaren dat de legerleiding in het fort destijds
heeft toegestaan [of verzocht! Red.] dat deze schilderingen zijn aangebracht. Dit geeft ze in de ogen
van de groepsleden een extra waarde.
De ensemblewaarde werd door de groep als gemiddeld aangegeven, maar is door de auteur naar hoog
gezet op basis van dezelfde argumenten die de groep aangeeft: alle individuele spreuken worden
gespiegeld door een andere spreuk aan de overzijde van dezelfde kamer. Er is bij de spreuk in kamer
23 een duidelijke relatie tussen de tekst en de functie van de ruimte als ziekenboeg, omdat de tekst een
(fragment) is van de eed van Hippocrates. De spreuken in kamer 4 en 22 worden door een van de
fortgidsen gezien als de basis, of legitimatie voor alle andere schilderingen in het fort: een aansporing
om de verveling te verdrijven en iets nuttigs te doen.
Op zeldzaamheid scoren de spreuken hoog, omdat ze nergens anders in de Stelling van Amsterdam
worden aangetroffen. Ook de historische waarde wordt hoog verondersteld, omdat het vermoeden is
dat de spreuken in de periode van de Eerste Wereldoorlog zijn aangebracht.
Op belevingskracht krijgen de spreuken van de groep een gemiddelde waardering, omdat ze als
‘tegeltjeswijsheden’ niet zo bijzonder veel oproepen. Dit is voor de auteur een wat opmerkelijke
argumentatie, omdat de oubolligheid en het belerende karakter juist een argument lijkt voor een hoge
waardering. Wat de groep lijkt te zeggen is dat de spreuken een andere beleving oproepen dan de
gewenste beleving in het fort, wat iets zegt over de voorkeuren van een deel van de stakeholders.
Daarom is de waardescore zo gelaten zoals hij is ingevuld.
Ontwikkelpotentieel
Bij het ontwikkelpotentieel heeft de groep ingevuld dat behoud van minstens één spreuk wenselijk lijkt
in de herbestemming. De argumentatie daarvoor is helaas niet ingevuld, maar de auteur vult dit aan:
voor de spreuken lijkt verder hetzelfde potentieel van toepassing als bij de figuratieve schilderingen.

Waardering Cluster 4 –Duitse teksten en graffiti
De Duitse teksten en graffiti zijn in veel opzichten een bijzondere eend in de bijt. Om te beginnen is dit
het cluster dat veruit het hoogst gewaardeerd wordt met maar liefst 6 hoog scorende criteria:
zeldzaamheid, historische waarde, artistieke waarde, maatschappelijke waarde, beleving en museale
waarde.
Voor zeldzaamheid geldt hetzelfde argument als bij de andere schilderingen: ze zijn niet bekend in
andere forten. Ook de historische betekenis behoeft nauwelijks toelichting, aangezien de Tweede
Wereldoorlog een belangrijke periode is voor de Nederlandse geschiedenis.
Groep A kent aan de Duitse schilderingen en teksten een hoge artistieke waarde toe omdat de
gebruikte stijl van de teksten en de graffiti eigen is aan de groep die de schilderingen aanbracht, waarin

48

Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek

ook de Nationaal Socialistische symboliek doorklinkt. De artistieke waarde valt ook hoog uit omdat de
schilderingen van Marlene Dietrich en Zarah Leander in kamer 33 als zeer kunstig worden ervaren.
Echter, de belevingswaarde van deze schilderingen is heel anders dan die van de andere Duitse
teksten, waardoor er iets voor te zeggen is ze te behandelen als de ‘gewone’ figuratieve schilderingen
van cluster 5.
Qua beleving roepen de Duitse teksten en schilderingen een sterke associatie op met de Tweede
Wereldoorlog en de rol(len) die deze periode heeft in ons collectief bewustzijn. De SS-runen (kamers
15 & 33) en het hakenkruis (kamer 15) hebben daarin als symbool nog steeds een sterke
belevingskracht. Maar er zijn ook andere belevingen. Net als bij de Nederlandse schilderingen brengen
de Duitse in kamer 33 en kamer 15 ook de soldaat als mens in het fort in beeld. Als geheel heeft het
ensemble in kamer 15 daarmee een opmerkelijk verhaal in zich, waarin fascistische symboliek en spot
bijeen komen. Hetzelfde geldt voor kamer 33 waar de kunstig gemaakte Marlene Dietrich contrasteert
met het met slordige druipers aangebrachte SS symbool aan de westelijke wand. Zoals een van de fortgidsen zegt: "dat kan een echte SS-fanaticus zo niet hebben gemaakt”.
Dit is het enige cluster met een hoge maatschappelijke waarde, maar dan wel uitgelegd in zijn
negatieve betekenis. De fortgids Ziegelaar heeft een keer meegemaakt dat Joodse bezoekers zeer
ontdaan reageerden op de aanblik van het SS-symbool in kamer 33. Daarnaast is er nog altijd een
groep mensen die positieve waarde hecht aan Nazisymboliek, die men in het fort juist niet hoopt te
honoreren. Al met al maken de schilderingen in cluster 4 veel los, wat terugkomt in de waardering.
Ontwikkelpotentieel
Als gevolg van de associaties acht de groep het ontwikkelpotentieel van de Duitse teksten en
schilderingen laag – met uitzondering van de portretten in kamer 33. Een toekomstige gebruiker zal
deze schilderingen niet zichtbaar willen houden, afhankelijk van de functie van kamer. Vooruitlopend
op de synthese vult de auteur graag aan dat ze desondanks een sterke educatieve kracht hebben (zie
verder bij synthese op pagina 52).

Waardering Cluster 5 – Figuratieve schilderingen
De figuratieve schilderingen scoren hoog op ensemblewaarde, zeldzaamheid, historische waarde en
beleving.
Tussen de schilderingen en de kamers zijn verschillende ensembles aan te wijzen, zoals in kamer 8 de
Kozakken en de Fransen en ook de wapenschilden in de kamers 4 en 19. Ook de strip-achtige
afbeeldingen die geïnspireerd lijken door de stiel van 19e eeuwse Max und Moritz prenten, zou men als
een ensemble kunnen beschouwen. Met als referentie de Stelling van Amsterdam is de waarde op basis
van zeldzaamheid hoog: dit is het enige fort waar in deze mate schilderingen bekend zijn en (nog)
zichtbaar.
Ook de belevingswaarde van de schilderingen is hoog: ze zijn in hoge mate sfeerbepalend voor het fort
en verder specifiek voor de sfeer van dit fort binnen de Stelling van Amsterdam. Ze worden intensief
gebruikt in rondleidingen van de Stichting Krayenhoff om historisch besef te kweken bij het publiek, of
het leven in het fort te illustreren. Het is de belevingskracht van de schilderingen, die ze voor dit doel
zo geschikt maakt.
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Tot slot vertellen de schilderingen ook het verhaal van het werk van de stichting Krayenhoff, het
verhaal van 'zoeken, ontdekken en werken' in de lastige omstandigheden van het fort, waar het altijd
koud was en zonder stroom, licht of water, en waar schilderingen met 12 vierkante centimeter per uur
werden vrijgelegd.
Met het criterium artistieke waarde had de groep het lastiger. Er was behoefte de schilderingen op dit
punt te vergelijken met een groter referentiekader: “Zijn het Picasso’s?” Dat het geen Picasso’s zijn is
natuurlijk helder, maar verder is het wegen op artistieke criteria lastig aan te geven en geldt als
referentiekader de Stelling van Amsterdam als buitenste grens. Binnen het fort zijn er wel verschillen
aan te wijzen. Zo is in de plaat van de Fransen (kamer 8) duidelijk een hand van de maker te
ontdekken, terwijl de prent van de Kozakken meer een nagetekend karakter heeft. De plaat van de
Fransen heeft dus een hogere artistieke waarde dan de Kozakken. Ook de meeste spotprenten,
bijvoorbeeld in kamer 23, lijken overgenomen van een voorbeeld in de stijl van Max und Moritz en zijn
daarmee artistiek minder onderscheidend. De artistieke waarde voor het hele cluster is op ‘gemiddeld’
gehouden.
Ontwikkelpotentieel
Het ontwikkelpotentieel van de figuratieve schilderingen wordt op veel fronten groot geacht door de
groep. Er is meer onderzoek aan de schilderingen te doen; onderzoek kan de maker achterhalen of
nieuwe ensembles aantonen (bijvoorbeeld dezelfde maker voor meerdere werken). Die kennis zou de
cultuurhistorische waarde verhogen.
Bovenal kunnen de schilderingen worden ingezet om de belevingskracht en dus economische kracht
van een herbestemming te versterken.
Daarbij plaatst de groep wel een vraagteken bij het ontwikkelpotentieel van de museale waarde. Het is
niet uitgesloten dat de kracht van de schilderingen in hun huidige slechte staat en in een spannend
donker vochtig fort groter is dan zij ooit zal zijn in een herbestemming, ingepakt tussen mooi gepoetste
witte muren, onder felle lampen en onderworpen aan restaurerende of conserverende handelingen.

Waardering Cluster 6 - Handtekeningen
De handtekeningen van individuele bewoners en bezoekers van het fort scoren hoog op historische
waarde, beleving en museale waarde. De museale waarde is daarbij direct verbonden aan de andere
hoge waarden, want de handtekeningen lenen zich goed om de geschiedenis van het fort te beschrijven
en brengen de mens in beeld, waardoor ook de belevingswaarde hoog is. Ze worden om die reden dan
ook gebruikt in de rondleidingen om het verhaal van het fort te vertellen.
De waarde bij de herkomst is als ‘gemiddeld’ ingeschat. De groep redeneerde dat weliswaar de naam
bekend is van de maker, maar niets bekend is van de persoon achter die naam. Hoewel de namen vaak
voorzien zijn van een registratienummer, is het ook niet gezegd dat het mogelijk is de persoon of zijn
familie daarmee te achterhalen in het Defensiearchief, door vigerende restricties op het vrijgeven van
persoonsnamen. Daar zit overigens wel het grote ontwikkelpotentieel: vind de persoon achter een
naam en de belevingswaarde en historische waarde nemen toe.
In één geval is de persoon die de handtekening zette wel bekend. Het gaat om een van de teksten in
kamer 38 waarvan een bezoeker wist dat het zijn opa was die het op schreef. Die handtekening heeft
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daardoor een grote belevingswaarde voor die persoon en het verhaal draagt zeker ook bij aan de
rondleidingen in het fort. Wel werd terecht opgemerkt dat het maar de vraag is wat er van die waarde
over is als de nazaat over een tijdje zelf ook overlijdt: hoe duurzaam is de belevingswaarde?41
Ontwikkelpotentieel
Vooral de historische en belevingswaarde zijn met nader onderzoek te versterken. De handtekeningen
zijn enigszins geschikt om bezoekers mee te trekken, of bijvoorbeeld te gebruiken in publicaties die
verkocht kunnen worden in een bezoekerscentrum. Ze zijn in te zetten voor waardevermeerdering van
een toekomstige herbestemming, omdat ze het toekomstig kamergebruik kunnen thematiseren of een
gezicht meegeven. Het lijkt zinnig in een herbestemming te overwegen handtekeningen zo veel
mogelijk zichtbaar te houden, omdat het bijdraagt aan authenticiteit van het fort. Dat is een
verkooppunt in een plan voor herbestemming.

Waardering Cluster 7 - Graffiti
Dit cluster is door de auteur gewaardeerd na de waarderingssessie met de opmerkingen die de
deelnemers er tijdens de sessie over gemaakt hebben.
Cluster 7 is nadrukkelijk het laagst scorende cluster in het geheel. De waardering ‘hoog’ is in geen
enkel criterium toegekend. Daar zijn wel enkele kanttekeningen bij te plaatsen op basis van enkele
uitspraken. Arjen Kok (RCE) merkte op dat de vele krabbels en rekensommetjes de mens in zijn
dagelijkse beslommering of taken in beeld brengen, meer dan de grote schilderingen die weloverwogen
en vaak planmatig zijn aangebracht. Een paar voorbeelden in dit cluster zijn daarbij zo aansprekend
dat ze het verdienen individueel hoger gewaardeerd te worden dan het gemiddelde van het cluster,
zoals de tekst ‘Hoor, trompetter [...] wapens kletteren, hoefgetrappel [...etc.]’ (kamer 26) en de tekst
‘Gekookt, groentesoep, [etc.]’ (kamer 34).
Ook is er een ensemble aan te duiden tussen de vele KISS graffiti en de (als origineel veronderstelde)
SS-runen in kamer 34, een ensemble dat dan een tijdsperiode van minstens 30 jaar overspant. De
laatste twee letters van het beeldmerk van de rockband KISS (opgericht 1973) wordt immers
geschreven in dezelfde bliksemschichtstijl als het beeldmerk van de Schutzstaffel van Adolf Hitler. Een
korte navraag van de auteur maakt duidelijk dat fans zich daar ook toen bewust van waren.
Nico van der Woude merkt verder nog op dat als het gaat over de hand van de kunstenaar als deel van
de artistieke waarde, deze zeker ook te herkennen is in de graffiti ‘Joel’ in kamer 29 en dat originele
spuitbus graffiti uit de jaren 80 inmiddels zeldzaam begint te worden. Dat deze en andere moderne
graffiti in huidig tijdssegment desondanks als laag wordt gewaardeerd is helder. Stichting Krayenhoff
heeft zelfs geprobeerd één van de Joel’s weg te poetsen. Het ontwikkelpotentieel van deze
schilderingen wordt in dezelfde lijn als laag aangemerkt, maar biedt kansen als iemand met lef en
creativiteit te werk durft te gaan.

Lokaliseren van waarden
Als laatste onderdeel van de waarderingssessie werd met hulp van de fortgidsen een beeld geschetst
van waar de verschillende waarden zich in het fort bevinden door dit aan te geven op een grote

Verder is dit nu net een van de handtekeningen die door Stichting Krayenhoff buiten het fort in opslag is
geplaatst.
41
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plattegrond (Figuur 34). De belangrijkste concentraties schilderingen komen hierin duidelijk naar
voren, zoals de figuratieve schilderingen in kamers 4, 8, 19 en 23, de Duitse schilderingen in kamers 15
en 33 en spreuken in kamers 4, 22 en 23.
Het onderdeel was vooral bedoeld om hierin met de groep een visuele indruk te scheppen van hoe
waarde gekoppeld is aan locatie. Het resultaat is met de nulmeting in de hand door de auteur na de
sessie verder aangevuld en meegenomen in de synthese van het waarderingsresultaat (zie pagina 52
e.v.).

Figuur 34. Lokaliseren van waarden tijdens de waarderingssessie.

Synthese: de waarde van muurschilderingen
Met het doorlopen van de drie stappen van de waarderingssessie komt de waarde en betekenis van de
schilderingen en hun locatie in het fort in beeld. In de vorige paragrafen is geprobeerd zo duidelijk en
compleet mogelijk het groepsresultaat van de waardering weer te geven, met hier en daar een
nuancering van de auteur. In deze paragraaf worden de resultaten van de onderdelen in relatie tot
elkaar besproken. In de synthese begint het wikken, wegen en prioriteren van de criteria en de
argumenten vooruitlopend op het advies. Ook de opvatting van de auteurs krijgt meer nadruk.

Afwegingen bij het waarderingsresultaat
De waarderingssessie gaf een duidelijk beeld van de waarden die de clusters schilderingen op dit
moment vertegenwoordigen volgens de leden van de waarderingssessie. Daarin is globaal een
rangorde aan te brengen die te lezen is als een eerste prioritering (zie ook Tabel 7).
1.

Het cluster Duitse teksten en graffiti (cluster 4) en de figuratieve schilderingen (cluster 5)
worden op dit moment het hoogst gewaardeerd en scoren hoog op respectievelijk 6 en 5 van de
criteria.
2. De clusters functionele schilderingen, spreuken en persoonlijke handtekeningen (clusters 1, 3,
6) scoren binnen dit spectrum met allen 3 hoge scores gemiddeld.
3. De clusters decoratieve schilderingen en graffiti scoren het laagst (clusters 2 en 7).
Deze indeling is echter slechts één van de manieren om de gegevens te bekijken en de waardering is
niet vrij van aanleidingen tot discussie. Hieronder volgen de mitsen en maren bij deze waardering en
hoe deze zijn gewogen voor de conclusies en het advies.
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De waarde van het verhaal van zoeken en ontdekken
Wat in de waarderingssessie niet overal even duidelijk naar voren kwam, is dat de Stichting
Krayenhoff tijdens de rondleidingen ook haar eigen verhaal van ‘zoeken en ontdekken’ intensief
gebruikt. 42 Dit verhaal staat net zo in relatie tot de waarde van de schilderingen als de andere
verhalen. Het is het – vaak persoonlijke – verhaal van arbeid en passie van de vrijwilligers en
fortgidsen, die het fort en de schilderingen een extra dimensie geven. Andersom kunnen we ons
afvragen wat er nog van de waarde van de schilderingen overblijft als je het verhaal van de vrijwilligers
weghaalt: het werk van de stichting is tot nu toe de belangrijkste pijler geweest voor het draagvlak van
de schilderingen.
Overwegingen bij de hoog scorende clusters
De Duitse schilderingen worden zeer hoog gewaardeerd, maar tegelijk ervaart de groep dit ook als
waarde met een bijsmaakje. Het verhaal van de bezetting in de Tweede Wereldoorlog wordt gezien als
beladen en de hoge score komt deels voort uit de lading die deze tijd en haar symbolen nog steeds
hebben. In erfgoedtermen heet dit ‘dadererfgoed’ en bij het oordelen daarover ontkomt men niet aan
het voeren van discussie. Geregeld wil men intuïtief dadererfgoed meestal ofwel uitpoetsen, ofwel juist
bewaren op basis van precies dezelfde argumenten. De discussie erover is dan misschien wel de
grootste waarde. Op basis van de historische connotaties wordt het ontwikkelpotentieel van de Duitse
teksten laag, of zelfs negatief gezien, maar hier ligt ook een educatief potentieel dat meegewogen moet
worden in het advies.
Twee Duitse schilderingen passen op grond van de waarderingsresultaten en het bovenstaande
eigenlijk beter in een andere categorie: de schilderingen van Marlene Dietrich en Zarah Leander in
Kamer 33 hebben niet dezelfde lading als de andere Duitse schilderingen en kunnen op grond daarvan
beter gewogen worden als figuratieve schilderingen. Dit bleek ook uit de discussie in de groepen.
Daarom zullen we ze in het advies dat hierna volgt ook verder zo behandelen.
Over de betekenis van de figuratieve schilderingen (cluster 5) is duidelijk minder discussie
mogelijk dan bij de Duitse teksten. De schilderingen scoren hoog op vijf criteria: ensemble,
zeldzaamheid, historische waarde, beleving en museale waarde. De schilderingen vormen in hoge
mate een waardevolle en niet te missen aanwezigheid in het fort. Ze worden bij het huidig gebruik
ingezet om verhalen te vertellen over het fort en ze bevatten een ontwikkelpotentieel voor de toekomst.
Het is niet de vraag of schilderingen in dit cluster op grond van hun cultuurhistorische waarde in
aanmerking komen voor behoud, maar meer hoe daarin met wijsheid te kiezen. Daar zit ook een
knelpunt in deze waardering, want op basis van inhoudelijke criteria is het lastig binnen dit cluster een
onderscheid te maken. Is het jongetje met de kandijpot in kamer 27 meer of minder waard dan visser
in Parijs in kamer 5? Op basis van de waarderingssessie zijn voorkeuren aan te geven, maar afgezien
van enkele topstukken die er uit duidelijk springen zijn de onderlinge verschillen niet eenduidig.
Overwegingen bij de clusters in de middencategorie
De functionele schilderingen (cluster 1) scoren op 3 criteria hoog. Bij die score speelt een rol dat ze
op zichzelf niet als heel bijzonder overkomen. Ook speelt mee dat ze niet zeldzaam zijn: dit type
schilderingen is gelijkmatig overal in het fort te vinden en ook in veel andere forten uit de Stelling van

42

Wel kort genoemd bij de waardering van figuratieve schilderingen, pagina 32.
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Amsterdam. Tegelijk wordt duidelijk gesteld op het waarderingsformulier dat ze een bepaalde sfeer
ademen en een indruk geven van hoe het fort gepland was te functioneren. Dit vindt de groep in de
waardering belangrijk en de historische waarde is dus hoog. In de opmerkingen bij het
ontwikkelpotentieel blijkt ook dat de waarde niet strikt gebonden is aan de originaliteit of
authenticiteit van de schildering zelf: zolang ze maar weer op dezelfde manier terugkomen bij een
herbestemming heeft het ontwikkelpotentieel geldigheid. Dat geeft handvaten voor een goede omgang
met deze schilderingen.
Spreuken (cluster 3) scoren lager dan figuratieve schilderingen (cluster 5), maar in het huidige
gebruik en betekenis lijken ze desondanks niet heel veel van elkaar af te wijken. Ook zijn ze een van de
voorbeelden van waar groep A iets voorzichtiger heeft gewaardeerd dan groep B, waarschijnlijk omdat
er in de eerste groep meer aandacht was voor de grotere historische verhalen. Één van de fortgidsen in
groep B ziet de spreuken bijvoorbeeld als het kader van waaruit het verhaal van alle schilderingen is af
te leiden, een argument om de museale waarde ook als hoog te zien, in plaats van gemiddeld. Kort
gezegd, in de waardering vallen de spreuken lager uit, maar in het advies lijkt het zinnig om ze
hetzelfde te behandelen als figuratieve schilderingen.
Ook de handtekeningen (cluster 6) vallen in de middencategorie. De historische en
belevingswaarden zijn echter zeer hoog, met een hoog ontwikkelpotentieel. Bij de meeste voorbeelden
brengen ze een individuele bezoeker of bewoner van het fort letterlijk met naam en toenaam in beeld.
Als met aanvullend onderzoek dat verhaal verrijkt wordt door het gezicht bij de naam op te sporen en
dit museaal te benutten, dan zou de waarde stijgen. Volgens deze redenatie kent de score van de
handtekeningen ‘slechts’ drie hoge scores, maar twee daarvan leggen meer gewicht in de schaal.
Overwegingen bij de lagerscorende categorieën
Ook bij de laagst gewaardeerde groepen zijn toevoegingen te maken. De decoratieve
schilderdingen (cluster 2) lijken vooral zeer laag te scoren door hun huidige verschijningsvorm. Dit
blijkt onder andere uit het juist hoge ontwikkelpotentieel. De decoraties komen op dit moment
letterlijk en figuurlijk gewoon niet zo uit de verf, maar indien hersteld, of gereconstrueerd, kunnen ze
een grotere betekenis hebben. Net als bij de functionele schilderingen lijkt de rol die ze vervullen – c.q.
hoe die rol wordt benut – van minstens een zo grote betekenis als de authenticiteit van de schildering
zelf.
De overige krabbels en graffiti (cluster 7) scoren laag. Enerzijds spreken de afzonderlijke kleine
krabbels en halve tekeningen niet genoeg tot de verbeelding en is er moeilijk een concreet verhaal bij te
vertellen. Anderzijds speelt de tijdgeest hier een rol, want graffiti uit de jaren 80 ligt op de grens van
wat de generaties van nu als ‘erfgoed’ willen beschouwen. Het criterium leeftijd is na de laatste
wijziging van de Monumentenwet 1988 in strikte zin vervallen, maar in de reguliere beleving is ‘oud’
nu eenmaal nog steeds een uitdrukking van ‘beter’ als het gaat om erfgoedwaarde. Daar staat
tegenover dat de kleine sommetjes en lijstjes misschien wel meer dan andere schilderingen de
dagelijkse activiteiten in beeld brengen in het fort; dat graffiti uit de jaren 80 zeldzaam aan het worden
is; en dat de KISS gravures mogelijk een ensemble vormen met de SS-runen dat minstens dertig jaar
overspant. Ook deze afwegingen worden meegenomen in het advies.
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Uitzonderingen per cluster
Op basis van de waardering en bovenstaande synthese blijkt dat zich binnen de clusters exemplaren
bevinden die voor het betreffende cluster bovengemiddeld scoren, of andere waarde
vertegenwoordigen dan de rest van het cluster. Het past dan in de weging van het advies deze
voorbeelden als uitzondering mee te nemen. Deze uitzonderingen zijn weergegeven in Tabel 8. Ook op
de waardenkaart in bijlage 3 worden deze uitzonderingen aangegeven.
Tabel 8. Schilderingen met een bovengemiddelde of andere waarde binnen hun cluster. De V-nummers zijn de
unieke nummers uit de lijst in bijlage 1.
Cluster

Uitzondering

Kamer

Uitzondering

1 Functioneel

De schilderingen bij
het geschut (V179V180)

39

Deze schilderingen zijn uniek en meer aansprekend
binnen het cluster en vertegenwoordigen een hogere
waarde dan de andere functionele schilderingen

2 Decoratief

Lambriseringen V76,
V40, V88, V182 &
V189, V228

11, 17,
21, 23,
25 32,
33

Deze schilderingen werden door de fortgidsen en
anderen extra benoemd als (esthetisch) waardevol

3 Spreuken

Geen uitzonderingen

-

-

4 Duitse graffiti

V26 en V173

33

De schilderingen van Marlene Dietrich en Zarah
Leander hebben een andere lading dan de rest van de
Duitse teksten en worden daarom verder benaderd
als figuratieve schilderingen (cluster 5)

5 Figuratieve
schildering

Kamer 4 geheel
ensemble

4

Deze schilderingen worden door de fortgidsen in hun
favoriete top 3 geplaatst

V6 en V7

8

Deze schilderingen worden door de fortgidsen in hun
favoriete top 3 geplaatst

V26 en V173

33

Deze schilderingen worden door de fortgidsen in hun
favoriete top 3 geplaatst

6 Handtek.

Geen uitzonderingen

-

-

7 Graffiti overig

V106 & V200

26,34

Gelden als opvallende potloodteksten in het cluster

Waarden koppelen aan hun locatie in het fort
De laatste stap die in de synthese nodig is om de waarde van de schilderingen in beeld te brengen is de
verdeling hiervan over het fort aan te geven. Hier werd tijdens de waarderingssessie al een begin mee
gemaakt (zie pagina 51) en kon er met de resultaten van de waarderingsformulieren verder inzicht
worden verkregen. Die zijn verwerkt in de waardenkaart in bijlage 3.
Functionele schilderingen
Functionele schilderingen zijn gelijkmatig over het hele fort verdeeld:


Elke kamer heeft een kamernummer; waar deze ontbreken, zijn ze vermoedelijk verloren
gegaan of nog niet gevonden.



Alle houten kozijnen van deuren tussen kamers bevatten in tekst de aanduiding voor de
functie van de volgende kamer, enkele uitzonderingen daargelaten.



De meeste kamers hebben een aanduiding voor vloerbelasting.
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In het aangeven van een verdeling van de waarden over het fort heeft het daarom minder zin de
functionele schilderingen te betrekken, met als enige uitzondering de schildering bij het geschut in
kamer 39 (zie ook Tabel 8). Deze is uniek binnen het fort, kleurrijk, en vraagt om een aparte
aanduiding op de waardenkaart.
Kamers met een hoge concentratie van waarden
Een aantal kamers bevat in hoeveelheid zoveel schildering, of een zo waardevolle combinatie, dat de
waarde van de kamer als geheel als zeer hoog beschouwd kan worden. In Tabel 9 worden deze kamers
op een rij gezet.
Tabel 9. Kamers met een hoge concentratie waarden.
Kamer

Argument

4

Bevat een bovengemiddeld hoog aantal schilderingen

8

De Kozakken en Fransen worden zeer hoog gewaardeerd

15

Bijzondere verzameling van meerdere Duitse graffiti

19

Bevat een relatief hoog aantal schilderingen

22

De spreuken worden hoog gewaardeerd

23

Bevat een relatief hoog aantal schilderingen

27

Bevat een relatief hoog aantal schilderingen

33

Bijzondere verzameling van meerdere Duitse graffiti, waarvan twee
stukken ook als figuratieve schildering hoog scoren. Daarnaast bevat
deze kamer een hoog scorende decoratieve afwerking.

Kamers met een lage concentratie waarden
Naast kamers met een groot aantal waardevolle schilderingen, zijn er ook kamers met een beduidend
lagere verzameling waarden (Tabel 10). Deze kamers hebben, afgezien van hun functionele
schilderingen, geen of slechts één bekende schildering, waarvan de waarde minder groot geacht wordt.
Tabel 10. kamers met een duidelijk lagere verzameling aan waarden.
Kamer

Argument

1

Slechts 1 klein ornamentje zichtbaar

3

Geen hoog scorende schilderingen

12

Slechts 1 lastig zichtbare decoratie

13

Geen hoog scorende schilderingen

14

Geen hoog scorende schilderingen

20

Geen hoog scorende schilderingen

30

Geen hoog scorende schilderingen

31

Geen hoog scorende schilderingen

35

Geen hoog scorende schilderingen

36

Geen hoog scorende schilderingen

37

Geen hoog scorende schilderingen
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Conclusies bij de waardering
Op basis van de waarderingssessie en het voor de Museale Weegschaal gekozen referentiekader ‘Fort’
en ‘Stelling van Amsterdam’ zijn een aantal conclusies te trekken.


Uit de waardering is een beeld ontstaan van de belangrijkste waarden en betekenis van de
schilderingen in het Fort benoorden Spaarndam. Op basis van de groepswaardering, de
uitzonderingen in Tabel 8 en de afwegingen uit de synthese, is een prioritering aan te brengen:
o Figuratieve schilderingen (cluster 5) , Duitse teksten en graffiti (cluster 4) en
Spreuken (cluster 3; op basis van de afwegingen) vertegenwoordigen de hoogste
waarde binnen de collectie schilderingen in het fort;
o De clusters functionele schilderingen (cluster 1), en persoonlijke
handtekeningen (cluster 6) vertegenwoordigen op basis van de waarderingssessie
een gemiddeld hoge waarde binnen de collectie schilderingen;
o De clusters decoratieve schilderingen en graffiti (clusters 2 en 7) scoren het
laagst binnen de collectie schilderingen.



In enkele clusters zijn afzonderlijke schilderingen aan te wijzen die een andere of hogere
waarde vertegenwoordigen dan de waarde van het cluster als geheel. Deze uitzonderingen
worden gegeven in Tabel 8.



Op basis van de verdeling van schilderingen over het fort is ook een prioritering te maken op
basis van de kamers waar zich een bovengemiddelde concentratie waarden bevindt en
kamers met een beduidend lager dan gemiddelde concentratie waarden.
o Hoger dan gemiddeld scoren de kamers 4, 8, 15, 19, 22, 23, 27 en 33 (Zie ook Tabel
9). In deze kamers zijn de schilderingen zo talrijk (≥4) dat de hoge waardering voor de
hele ruimte geldt.
o In een aantal kamers bevinden zich één tot enkele schilderingen met een hoge waarde,
die gelokaliseerd is op plaatsen in de kamer. De kamers hebben daardoor binnen het
fort een gemiddelde waarde. Het betreft de kamers 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 21,
24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38 en 39.
Lager dan gemiddeld scoren de kamers 1, 3, 12, 13, 14, 20, 30, 31, 35, 36, en 37 (zie
ook Tabel 10).



Het verhaal van het fort is te vertellen vanuit een groot aantal perspectieven. Uit de
waarderingssessie blijkt dat de thema’s ‘Stelling van Amsterdam’, de ‘Eerste Wereldoorlog’ en
het ‘Leven in het fort’ als belangrijke ingangen worden gezien tot dit verhaal. Daarnaast is het
ook mogelijk een biografische benadering te kiezen met het fort als hoofdpersoon. Een
overzicht van verhalen is te vinden in bijlage 5. Deze lijst kan als inspiratie dienen voor de rol
die de schilderingen in een herbestemming kunnen innemen.



Tot slot bevestigt ook de huidige waardering dat de muurschilderingen en decoraties in Fort
benoorden Spaarndam als collectie een hoge cultuurhistorische waarde hebben, die met recht
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valt onder bescherming als provinciaal monument en het predicaat van de UNESCO
werelderfgoedlijst.

De resultaten van de waardebepaling en ook deze conclusies worden grafisch weergegeven op een
waardenkaart in bijlage 3. Hierop zijn kamers met een hoge, gemiddelde en lage waarde in kleur van
elkaar onderscheidbaar. In de kamers met een gemiddelde waarde worden schilderingen met een hoge
waarde apart aangegeven met een rode stip. Bijzondere decoratieve schilderingen worden aangegeven
met een groene balk..
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Conditieopname
De conditie en conservering van de schilderingen
(SRAL)
In aanvulling op de nulmeting en waardering is door Stichting Restauratie Atelier Limburg in de
persoon van Nico van der Woude een conditieopname gemaakt van de schilderingen. De rapportage
van deze opname wordt in zijn volledigheid weergegeven in bijlage 6. Het eerste deel is hieronder
opgenomen als deel van de hoofdtekst. Waar hieronder wordt verwezen naar bijlagen gaat het over de
bijlagen in de SRAL rapportage. Deze zijn eveneens opgenomen in bijlage 6.

Inleiding conditieopname
Van 20 tot en met 29 april 2015 is de huidige staat van de blootgelegde schilderingen in het interieur
opgenomen ten behoeve van de planvorming voor het toekomstig behoud en beheer van het
voormalige militaire complex. Het onderzoek was gericht op het vaststellen van de conditie van de
schilderingen, de fysische omstandigheden en bepaling van de urgentie voor conservering. Hierbij zijn
de resultaten voor zover mogelijk gedocumenteerd en gefotografeerd. De conditieopname geeft eerst
een overzicht van de situatie op hoofdlijnen en gaat vervolgens in op de specifieke problemen per
categorie schilderingen. Hierbij dienen de afbeeldingen en de overzichten in de bijlagen als
ondersteuning. Aan de hand hiervan is een inschatting gemaakt van de strategie en urgentie voor
behoud en conservering van de schilderingen, die in het verslag per cluster worden behandeld (zie
bijlage 6). Deze clusters, genummerd van 1 tot en met 7, zijn dezelfde als die bij de nulmeting en de
waarderingssessie zijn gebruikt.
Bij elke besproken categorie wordt een advies gegeven over behandelingsmogelijkheden. Tenslotte
worden in de samenvattende conclusies enkele aanbevelingen gegeven voor het vervolgtraject en wordt
een aanzet gegeven met een stappenplan voor beheer en behoud van de schilderingen.
Hieronder worden alleen de algemene conclusies van de rapportage van SRAL weergegeven. Voor de
conditieopname en het advies per cluster verwijzen we naar bijlage 6. De adviezen die SRAL geeft op
basis van conditieopname zijn verwerkt in het advies in de hoofdtekst van huidige rapportage (pagina
65 e.v.).
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Resultaten conditieopname
Gebouw en binnenklimaat
Het fort verkeert bouwkundig in een verwaarloosde staat vanwege achterstallig onderhoud. Door
lekkages in de dakbedekking is hemelwater in de betonnen constructie doorgedrongen. Hierdoor is er
in de winterperioden vorstschade opgetreden. Deze situatie verergerde zich in de loop van de tijd
waardoor scheuren in het beton ontstonden en bouwdelen van elkaar zijn gedrukt. Daarnaast zijn de
vele oorspronkelijke ijzeren hemelwaterafvoeren in de scheidingswanden verstopt geraakt en vergaand
gecorrodeerd en zijn ze gaan lekken. De zeer vochtige omstandigheden heeft tot uitgebreide schimmel
en zwamvorming geleid waardoor veel houten onderdelen zijn aangetast. De dunne pleisterlaag op het
beton van grofkorrelig cement is ook op veel plaatsen doorweekt en, bij scheuren van het beton,
afgedrukt. Een groot aantal schilderingen is hierdoor geheel of gedeeltelijk vervuild, vervaagd,
verminkt, verzwakt of plaatselijk verdwenen.
De verflagen op de bepleistering zijn bij de scheuren aan het oppervlak vaak nat. Op de rest van de
wanden en plafondgewelven hebben de verflagen een zachte structuur gekregen vanwege het hoge
percentage vocht in de lucht. De kalkhoudende stuc- en witsellagen nemen veel vocht op (zijn
hygroscopisch) waardoor ze doorweekt en zacht worden. Schimmel verzwakt verder de hechting van
deze lijmgebonden verven. Tijdens de conditieopname zijn de temperatuur en de relatieve vochtigheid
(RV) van de ruimten met een afleesbare thermo-hygrische datalogger gemeten. Deze registreerde
gedurende de hele periode het binnenklimaat in de verschillende kamers. Het laagste percentage
bedroeg 67,1% RV en de hoogste was 91,5% RV (zie bijlage). Juist in het voorjaar treden deze extreem
vochtige omstandigheden op als in het gebouw de temperatuur laag is en de relatief warme buitenlucht
veel vocht bevat. Condensatie op de koude muren treedt dan al snel op. In de opnameperiode zijn de
deuren dan ook zoveel mogelijk gesloten gehouden.
Stabiliseren en consolideren
Vanwege de natte ondergrond en het vochtige binnenklimaat was het tijdens de conditieopname te
slecht om consolidatietesten te kunnen uitvoeren. Het fixeren van de onderling zwak gehechte
verflagen is niet mogelijk omdat bepaalde lijmen onvoldoende doordringen in de ondergrond en niet
goed kunnen drogen om een betere hechting tot stand te brengen. Het consolideren van de verflagen
kan alleen gebeuren als de vochtsituatie in het fort meer gestabiliseerd is, waarbij lekkages verholpen
zijn en het binnenklimaat onder de 65-70% RV is gebracht. Het is echter de vraag hoe dat het beste
bereikt kan worden zonder dat de schilderingen bedreigd worden door andere bouwfysische processen
zoals kristallisatie van bouwzouten in en op verflagen bij versnelde droging van de binnenruimten.
Ook kunnen dan spanningen veroorzaakt worden in het verflagenpakket waardoor schade en
materiaalverlies ontstaan.
Een gelijkmatige stabilisering van de drager van de schilderingen en van het binnenklimaat is
noodzakelijk voor verantwoord behoud van de schilderingen. Hierbij is het van belang dat de lekkages
verholpen worden en het natte beton over een langere tijd kan drogen. Het binnenklimaat dient op een
goede manier verwarmd en geventileerd te worden (seizoensvolgend, binnen bepaalde marges) om
bovenstaande processen te voorkomen. Er zijn enkele schilderingen die materiaaltechnisch gezien
urgentie hebben om behandeld te worden. Los van de afweging of deze schilderingen waardevol
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genoeg zijn om te behouden zouden de objecten tijdelijk met Japans papier beplakt kunnen worden
om verder schadeverlies te vermijden. Het op deze wijze zekeren van de schildering is een omkeerbare
ingreep dat er op gericht is het object te beschermen voor verder verval en materiaalverlies. De
strappo-methode van het tijdelijk afnemen van fresco muurschilderingen is hier echter zeer
waarschijnlijk niet mogelijk omdat een stuclaag, met een zekere dikte, als scheidlaag ontbreekt.

Conclusies conditieopname
De conditieopname van de schilderingen in situ heeft in het voorjaar plaatsgevonden. De
klimaatomstandigheden van exterieur en interieur waren op dat moment ongunstig voor het
onderzoek naar de staat van de schilderingen. De eerste warme lentedagen met hoge luchtvochtigheid
hadden tot gevolg dat er op de wanden van het nog winterkoude gebouw condensatie optrad.
Daarnaast verhoogden de daklekkages het ruimtevocht waardoor de verflagen op het monument
vochtig en kwetsbaar waren.
Het onderzoek is een momentopname geweest waarbij geconstateerd is dat alle schilderingen
geconsolideerd moeten worden als het interieur gaat opdrogen. De situatie van extreme vochtigheid in
het fort maakte het onmogelijk consolidatietesten te doen door gebrek aan droging en risico op het
ontstaan van schimmel. Het is daarom zeer lastig een accurate behandelingsmethode en tijdraming te
geven voor conservering en restauratie van de schilderingen. Wel is een globale inschatting gemaakt
van de tijdsduur voor het verder blootleggen van schilderingen door het mechanisch verwijderen van
de resten overschilderingen. In de huidige omstandigheden komt dat neer op 30 minuten voor een
oppervlak van 10x10 centimeter.
Bouwfysische context is zeer slecht
De bouwfysische context van de schilderingen is over het algemeen genomen slecht. Het door
daklekkages indringende hemelwater beschadigt de betonconstructie, de bepleistering met stuc- en
witsellagen, het hout- en ijzerwerk en de verflagen met de historische schilderingen. Het lekwater
neemt verontreinigingen mee en zet tevens kalk op de plafonds en wanden af, ook op de schilderingen.
De eerste prioriteit is het tijdelijk overkappen en gecontroleerd laten drogen van de wanden en
gewelven. Na voldoende droging en herstel kan een nieuwe dakbedekking worden aangebracht waarbij
de afwatering van het hemelwater niet meer door het gebouw plaatsvindt. Het is voor het behoud van
de schilderingen van belang dat de droging geleidelijk gebeurt. En dat tijdens het drogingsproces de
schilderingen worden geconserveerd.
Verwijderen en terugplaatsen niet mogelijk
Het is materiaaltechnisch niet mogelijk de zeer verzwakte en bedreigde schilderingen tijdelijk af te
nemen en later – na herstel van de ondergrond – deze weer terug te plaatsen. Dit zou een oplossing
zijn geweest voor schilderingen met een hoge urgentie voor stabilisatie en consolidatie, omdat ze onder
invloed van luchtbeweging, trilling of veranderend binnenklimaat (droging) schade oplopen. Vooral de
plafondschilderingen, waarbij blaasvorming optreedt, en de schilderingen die ‘in de loop’ aan de
oostelijke wanden (gevelzijde) en westelijke wanden (gangzijde) zijn aangebracht, zijn kwetsbaar.
Tijdens het onderzoek bleek het lastig een meer gespecificeerde prioriteitsindicatie voor behandeling
te geven, want zowel de blootgelegde als de (deels) nog bedekte schilderingen zijn fragiel en gevoelig
voor klimaatfluctuaties en mechanische druk.
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Een preventieve conservering van het gehele verflagenpakket door tijdelijke afdekking is voor bepaalde
schilderingen de beste optie om schade en verval op korte termijn te voorkomen. Zeker als met de
herbestemming en renovatie van het fort wordt begonnen en er geen tijd is voor een getemporiseerde
behandeling van de schilderingen. De ruimtelijke en fysieke condities van het gebouw moeten dan wel
zodanig zijn geconditioneerd en gestabiliseerd dat het verantwoord is de afdekking met Japans papier
en/of voorzetwand aan te brengen.
Onderlinge samenhang
De onderlinge samenhang en opeenvolging van schilderingen in bepaalde kamers is soms niet
duidelijk. Tijdens het onderzoek is gebleken dat enkele figuratieve schilderingen naast decoratieve
schilderingen zijn blootgelegd die waarschijnlijk historisch gezien nooit tot dezelfde uitmonstering of
afwerking van het interieur behoorden. Bovendien zijn nieuwe elementen van decoratieve afwerking
gevonden die een ander beeld schetsen van interieurafwerking in vroegere gebruiksfasen. Het is te
begrijpen dat bij het vrijleggen van de schilderingen op detailniveau dergelijke misverstanden zijn
ontstaan. En het lijkt een ondergeschikte betekenis te hebben ten opzichte van de andere
schilderingen. Toch is het belangrijk om van de geschilderde interieurafwerking in combinatie met de
andere typen schilderingen een correct overzicht te krijgen van de exacte opbouw van het historisch
verflagenpakket. Behalve voor een juiste datering van de schilderingen geeft het ook een duidelijker
beeld van hoe de beschilderde binnenruimten er in de verschillende gebruiksfasen uit hebben gezien.
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Advies
Hoe gaan we om met de schilderingen bij
een herbestemming?

Figuur 35. Afbeelding in slechte staat van een
'pierette' in kamer 23.

In het voorgaande is op verschillende manieren informatie verzameld over de schilderingen in het Fort
benoorden Spaarndam. Bij de waardering is een beeld geschetst van de waarden die de schilderingen
vertegenwoordigen en waar deze zich in het fort bevinden. Daarin is – met enige beperkingen – een
prioritering aan te geven op basis van clustering (pagina 52 & 57) en van locatie in het fort (pagina 57
e.v. en bijlage 3). Tot slot is een beoordeling gemaakt van fysieke staat van de schilderingen en wat er
voor nodig is deze te behouden of te restaureren (zie pagina 59 e.v. en verder bijlage 6). De informatie
samen geeft de bouwstenen voor een advies.
Het dilemma van schilderingen als losse verzameling erfgoed
Deze waardering moet antwoord geven op de vraag welke schilderingen minimaal behouden moeten
worden, om daarmee een selectie te kunnen maken. Dit neigt naar een kwantificering: we wisten al dat
de schilderingen waardevol zijn43, maar hoeveel worden het nu in relatie tot behoud? Zijn het er 10, of
zijn het er 100, en wat zijn dan de kosten?
Het resultaat van de waarderingssessie geeft de mogelijkheid om die kwantitatieve keuze te kunnen
maken, maar is kwalitatief problematisch. Uit het waarderingsresultaat blijkt niet overal haarscherp of
de ene figuratieve schildering een hogere waarde heeft dan een andere. Een keuze op pragmatische
overwegingen, in plaats van inhoudelijke overwegingen, ligt al snel voor de hand. Daarnaast worden de
schilderingen nu binnen de opdracht als een afzonderlijke cultuurhistorische eenheid benaderd. Dat is
historisch zo gelopen en begrijpelijk, maar de schilderingen staan niet los van andere waarden in en
om het fort, zoals de historische interieurs en de architectuur, en de betekenis voor de lokale
gemeenschappen die voor het draagvlak zorgen. Het UNESCO erfgoed Fort benoorden Spaarndam
bevindt zich nog in een vrij originele toestand.44 In deze situatie zijn de schilderingen als collectie een
integraal deel van dit geheel.

43
44

Mattie & Beek, 2007
Zie ook Mattie & Beek, 2007: 18 e.v.
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Daarnaast spelen op de achtergrond ook nog andere cultuurhistorische waarden mee die weliswaar
niet direct een relatie hebben tot de keuze tot behoud van schilderingen op basis van deze waardering,
maar wel indirect – omdat ze horen bij het totale ensemble van het erfgoed, bijvoorbeeld:


de archeologische (niet zichtbare) resten op het forteiland, zoals de fundamenten van
verdwenen loodsen en archeologische vondsten in de fortgracht; en



de relatie van het fort tot het omliggende militaire landschap.

Als het gaat om het verhaal van het fort zijn dit geen gescheiden eenheden. De duurzaamheid en
kwaliteit van de cultuurhistorische waarden in de toekomst hangt af van de mate waarin de
ontwikkelaar al deze waarden voorop stelt in zijn of haar plannen. Zoals de Museale Weegschaal ook
veronderstelt is een waardering en selectieadvies op grond van wat we nu zien in het fort te dezen geen
universele waarheid. Twee punten lichten we graag uit:
Ten eerste heeft het ontwerp van de herbestemming gevolgen voor de waarde van de schilderingen.
Als waardevolle schilderingen los raken van hun context, in herbestemde ruimten die qua functie of
interieur niet passen bij de schilderingen, kunnen ze inboeten aan betekenis of belevingskracht. “Wat
is de waarde van de Fransen en de Kozakken nog als ze boven een stalen frituurinstallatie in de keuken
hangen” vroeg iemand retorisch tijdens de waarderingssessie. Andersom kan de waarde van de
schilderingen door gebruik ook juist toenemen als de bestemming goed is gekozen en de relatie met
andere waarden intact blijft. Hoe dit zal uitpakken is nog niet te zeggen omdat het plan niet bekend is.
Ten tweede hangen de kwaliteit en waarde van de schilderingen in de toekomst af van de manier
waarop het draagvlak zich ontwikkelt. Draagvlak – mensen die gepassioneerd voor het erfgoed
zorgen en er geïnspireerd over spreken – is van belang om het erfgoed in stand te houden én rendabel
te maken. Scherp gezegd: het is niet voldoende om een aantal kamers te reserveren voor een
bezoekerscentrum, als er niet tegelijk wordt gewerkt aan draagvlak bij de mensen die het moeten gaan
bemensen, en bezoekers die zich met het fort verbonden voelen. De grootste kans van slagen heeft het
ontwerp dat zo vroeg mogelijk de achterban betrekt bij de inhoudelijke invulling en totstandkoming
van het plan. Dit betreft in feite een advies over het proces van de herbestemming. Met het
communicatietraject van 2012 heeft het recreatieschap Spaarnwoude hierin al een duidelijke richting
aangegeven.45 De vraag is nu hoe zich dit doorvertaalt naar het ontwerp met betrekking tot de
schilderingen en de uitvoering van de ontwikkeling.
Adviseren in meerdere advies-stappen
De unieke schilderingen en andere waarden in het fort zijn een kans voor de ondernemer die deze
herbestemming aangaat. Dit UNESCO erfgoed heeft een groot ontwikkelpotentieel als er voor de
integrale benadering gekozen wordt die samenhang in de complete context behoudt, en draagvlak
ontwikkelt. Op die lijn zouden we hier dan ook willen adviseren. Echter, het formuleren van een totaal
herbestemmingsadvies is niet onze opdracht. Om binnen de kaders van de huidige opdracht te
adviseren en toch het bovengenoemde grotere geheel mee te kunnen nemen, hebben we het nu
volgende advies daarom opgedeeld in drie advies-stappen:

45

Werkgroepen Natuur, Inrichting fort en Verkeer, 2012.
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Advies-stap 1 bevat adviezen die onvermijdelijk zijn ten behoeve van behoud van de
schilderingen, welke strategie er voor herbestemming uiteindelijk ook gekozen wordt. Deze
advies-stap vormt de basis voor een behoudsplan.



Advies-stap 2 geeft het advies dat van toepassing is als binnen de kaders van huidige
waardering keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de schilderingen. Dit advies geeft
aan hoe een selectie en behoud er dan concreet uit zou kunnen zien. Het geeft aan wat
minimaal behouden zou moeten worden, maar ook waar de ruimte zit om extra kansen te
benutten.



Advies-stap 3 geeft tenslotte een alternatief advies over het behoud van de schilderingen
binnen het totale plan van herbestemming met behoud en ontwikkeling van het draagvlak. Het
is het meest complete advies dat we kunnen geven, dat naar ons idee de grootste kans van
slagen heeft met betrekking tot duurzaam behoud van het erfgoed.

De elementen van advies-stap 1 zullen altijd van toepassing zijn als er gekozen wordt voor behoud.
Advies-stap 2 en 3 geven daarentegen scenario’s die op zichzelf staan, of elkaar kunnen aanvullen door
elementen uit beide stappen te combineren. Ons advies is echter dat hoe meer de tijd genomen en
draagvlak benut worden in het herbestemmingsadvies – zoals in advies-stap 3 wordt beschreven – hoe
beter dit is voor het duurzaam behoud van de schilderingen en andere erfgoedwaarden in het fort.

Advies-stap 1: de basis voor behoud
Het dak moet dicht!
Uit voorgaande46 en ook uit huidig onderzoek47 blijkt dat de huidige klimatologische toestand in het
fort slecht is voor zowel de schilderingen als de rest van het fort. Het fort is te vochtig wat grotendeels
komt door lekkages van het dak en de afvoerleidingen van het hemelwater. Daardoor zijn de muren
waterverzadigd en zijn de schilderingen door vocht en kalkafzetting aangetast. Regelmatig staan op de
vloer van het fort plassen, en water loopt over enkele wandschilderingen naar beneden. Tevens werd
door deelnemers op de waarderingssessie gesuggereerd dat de scheuren in het fort groeien door
werking van vorst op het vocht dat via het lekke dak in de kieren komt. Dit bevordert op zijn beurt
weer de lekkages. Om tot duurzaam behoud te komen van het fort en de schilderingen is het eerste
advies zeer helder: het dak moet zo snel mogelijk waterdicht gemaakt worden om verdere schade aan
het erfgoed te voorkomen. Omdat de behoefte aan afdichting urgent is, zou er nu eerst voor een
tijdelijke overkapping gekozen kunnen worden, zoals een tent-overkapping of een golfplatenconstructie, die het fort beschermt tot een definitief herstel plaatsvindt. Daarbij heeft een constructie
die ruimte laat tussen het tijdelijke dak en het fortdak de voorkeur boven een afdekking met zijl direct
op het dak, omdat de eerste de droging van het beton naar buiten mogelijk maakt. Dat is beter voor de
schilderingen.
Beheer en behoudsplan
Er dient een beheer- en behoudsplan te worden opgesteld waarbij stabilisatie en consolidatie van de
schilderingen wordt gewaarborgd tijdens de ontwikkeling. Een belangrijk aspect in dit beheer- en

46
47

Mattie & Beek, 2007; Crèvecoeur et al., 2009.
Pagina 55 en Bijlage 6
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behoudsplan met consequenties voor de herbestemming is het tijdspad waarmee in dat geval rekening
gehouden moet worden. Gelijktijdig met het drogen van de betonnen constructie van het fort als
geheel, zal ook de drager van de schilderingen opdrogen. Deze bestaat uit een pleisterlaag van cement,
de grondering en soms een laagje stuckalk. Een getemporiseerde en gecontroleerde droging is
noodzakelijk om spanningsverschillen tussen de verschillende lagen te voorkomen of te
minimaliseren.
Een te snelle droging van de constructie met warmteblazers in het interieur zal een gevaar opleveren
voor de zwakgebonden verflagen. Er kan dampdruk optreden en/of zoutuitbloei.48 De volgende stap in
behoud – het consolideren van de verflagen – kan alleen gebeuren als de vochtsituatie in het fort meer
gestabiliseerd is, waarbij lekkages verholpen zijn en het binnenklimaat onder de 65-70% RV is
gebracht. Het plan dient op het toekomstig behoud en beheer van de schilderingen gericht te zijn,
waarbij de verwarmingsinstallaties zijn afgestemd op de juiste balans tussen moment van
ingebruikname, het dagelijks gebruik en conservering van de monumentale schilderingen voor de
volgende generaties.
Bij het bouwkundig ontwerp en uitvoering van de herbestemming kunnen de stappen worden
onderscheiden die zijn weergegeven in Box 1 hieronder. Voor de andere scenario’s is hetzelfde
stappenplan van toepassing als in deze box 1, maar met een aangepast tijdspad. Verdere uitwerking
van het behoudsplan, inclusief conditieopname en specifieke aandachtspunten per kamer /
schildering, wordt gegeven in bijlage 6.
Nader kleurhistorisch onderzoek naar de historische interieurs
Er vanuit gaande dat op basis van Advies-stap 2 en 3 (zie onder) een selectie gemaakt wordt van
schilderingen en/of kamers die worden behouden, is het belangrijk precies te weten wat binnen een
kamer de exacte onderlinge samenhang van de schilderingen en decoraties is. Die onderlinge
samenhang en opeenvolging is in bepaalde kamers soms nog niet duidelijk. Tijdens het onderzoek is
bijvoorbeeld gebleken dat door de vrijwilligers enkele figuratieve schilderingen naast decoratieve
schilderingen zijn blootgelegd die waarschijnlijk historisch gezien nooit tot dezelfde uitmonstering of
afwerking van het interieur behoorden. Bovendien zijn in huidig onderzoek nieuwe elementen van
decoratieve afwerking gevonden die een ander beeld schetsen van interieurafwerking in vroegere
gebruiksfasen. Het is overigens te begrijpen dat bij het vrijleggen van de schilderingen op detailniveau
dergelijke misverstanden zijn ontstaan.
Voor een accuraat behoud en herstel van de kamers is het belangrijk om van de geschilderde
interieurafwerking in combinatie met de andere typen schilderingen een correct overzicht te krijgen
van de exacte opbouw van het historisch verflagenpakket. Behalve voor een accuratere datering van de
schilderingen geeft het ook een duidelijker beeld van hoe de beschilderde binnenruimten er in de
verschillende gebruiksfasen uit hebben gezien. Een gericht kleurhistorisch onderzoek naar de
interieurafwerking is relevant voor het fort in zijn geheel, en zeker voor de ruimten met hoog gewaarde
figuratieve en decoratieve schilderingen in het bijzonder (zie advies-stap 2 hieronder).

48

Dit is kristallisatie van bouwzouten achter of op stuc en verflagen bij verdamping van het fortvocht.
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Box 1. Stappenplan tot behoud schilderingen
Voorbereidingen
1. Treffen van preventieve maatregelen: verwijderen van de dakbedekking en het aanbrengen van
tijdelijke overkapping van de drie bouwdelen (Frontgebouw, Poterne, Hoofdgebouw); afsluiten van
inpandige hemelwaterleidingen; starten van een drogingsproces door het op verantwoorde manier
ventileren van de interieurs (seizoensafhankelijk, aansturing van mechanische ventilatie binnen
vastgestelde bandbreedten T & RV interieur/exterieur).
2.

Verrichten van restauratiegericht vooronderzoek (t.b.v. planvorming installatietechniek en behoud
schilderingen): klimaatmetingen (ventilatievoud, infrarooddetectie koudebruggen i.v.m .
condensatierisico’s); het doen van consolidatietesten bij schilderingen in ruimten waar de situatie
voldoende geconditioneerd is (< 65% RV).

3.

Consolideren of preventief conserveren van de schilderingen met meest urgente bedreiging.

4.

Plaatsen van ‘conservation heating’, dit is het langzaam en op laag niveau verwarmen van bepaalde
ruimten (zonder geselecteerde schilderingen, binnen bepaalde bandbreedten RV), dat gericht is op een
vochtbufferend en uitstralend effect van indirecte droging door interne ventilatie naar aangrenzende
ruimten.

Planvorming
5. Verwerken onderzoeksgegevens en resultaten consolidatietesten in resp. een advies voor
installatietechniek en een behandelplan conservering en restauratie schilderingen.
6.

Bepalen van een drogingregime voor en tijdens de bouwwerkzaamheden, dat qua installatietechniek
(verwarmingstoestellen) gericht is op het toekomstig gebruik.

7.

Opstellen van een integraal restauratie/renovatieplan gericht op behoud en beheer van de interieurs,
waarbij de behandeling van de schilderingen en geschilderde afwerking van de vertrekken thematisch
geduid worden.

8.

Opstellen van behoud- en beheerprotocollen voor toekomstige gebruikers.

Uitvoering
9. Consolideren/conserveren van bedreigde schilderingen vooruitlopend op of gelijktijdig met
bouwwerkzaamheden, hierbij evt. compartimentering aanbrengen en/of beschermende maatregelen
treffen om risico’s op schade en verval van schilderingen te beperken (conditionering binnenklimaat,
beperken toegankelijkheid, etc.).
10. Aanbrengen van installatietechniek in niet-geselecteerde ruimten en het in fasen in gebruikstellen van
de verwarmingstoestellen voor een verdere en geleidelijke droging van het gebouw.
11. Na voldoende droging van de betonconstructie het aanbrengen van een nieuwe dakbedekking en
afvoersysteem voor het hemelwater.
12. Gefaseerde en getemporiseerde uitvoering van bouwwerkzaamheden afgestemd op behandelplan
schilderingen.
13. Restaureren van schilderingen en evt. reconstrueren van decoratieve afwerkingen na behandeling van
biologische aantasting, restaureren van schade aan beton, bepleistering, hout- en schilderwerk,
eventueel in een meerjarig getemporiseerd programma (groei/ontwikkelmodel).
14. Opstarten van jaarlijkse inspecties en onderhoud aan de schilderingen en afwerkingen, mogelijk verder
ontsluieren van ontdekkingen.
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Als op basis van de onderstaande advies-stap 2 een keuze gemaakt is voor behoud of herstel van
kamers of schilderingen, dan adviseren we in die kamers specialistisch topografisch onderzoek uit te
voeren. Dit onderzoek geeft meer zekerheid over de historische gelaagdheid, datering en samenhang
van de interieurafwerking met de overige schilderingen. Dit onderzoek bestaat uit:


het vaststellen van de stratigrafie van de verflagen (kleurtrapjes);



het nemen van verfmonsters en na preparatie microscopisch analyseren van de laagopbouw en
de samenstelling van de verflagen en schilderingen.

Pilot-behandeling
Op basis van de bevindingen van de conditieopname adviseren wij een pilot-behandeling uit te voeren
van een van tevoren geselecteerd aantal schilderingen uit de zeven clusters zoals gebruikt in de
nulmeting en de waardering.49 De pilot is een vooruitgeschoven behandeling van een in omvang
beperkt deel van de geselecteerde objecten. Het beoogt de diverse stadia van de behandeling te
beproeven, van conservering tot restauratie en eventuele reconstructie. Aan de hand van de resultaten
kan in overleg met de opdrachtgever en de betrokken stakeholders de reikwijdte van de behandeling
worden bepaald. De methode en tijdsraming van de behandeling kan dan nauwkeuriger worden
vastgesteld. De pilot wordt afgesloten met een feitelijk verslag dat als uitgangspunt dient voor het
behandelplan en de offerte.

Advies-stap 2: kiezen op basis van waarde
Advies-stap 2 betreft een advies dat van toepassing is als op dit moment – met de beperkte
afstemming op het toekomstig ontwerp – een keuze of een raming gemaakt moet worden voor het
behoud van een selectie schilderingen, onafhankelijk van andere cultuurhistorische waarden. Op dat
moment geldt de huidige waardering als uitgangspunt voor een selectie, los van verder afstemming op
het ontwerp. Ons advies gaat daarbij uit van een gewogen selectie van schilderingen die in aanmerking
komt voor behoud, tegen het licht dat totaalbehoud in een herbestemming buiten het bereik van de
beschikbare middelen zal vallen. Dit ondanks dat cultuurhistorisch gezien een groter aandeel behoud
altijd de voorkeur geniet.
Om een plan voor selectie en behoud hanteerbaar te maken, breken we de collectie en dit advies op in
8 deeladviezen, waarbij we de cultuurhistorische waarden opdelen in pragmatisch gekozen ‘blokken’.
Daardoor loopt de indeling in dit advies niet parallel met eerdere indelingen in dit rapport:
1.

Eerst geven we een advies voor 2 clusters als geheel (functionele en decoratieve schilderingen),
omdat deze schilderingen in het gehele fort gelijkmatig voorkomen. Het is zinnig daarvoor een
apart advies te formuleren;
2. Daarna schakelen we voor de overige schilderingen naar een advies per kamer gebaseerd op de
de hoge, gemiddelde of lagere waarde die deze kamers hebben (zie kaart in bijlage 3).

Dus een selectie van functionele schilderingen, decoratieve schildering, spreuken, Duitse schilderingen etc., om
daarop een pilot uit te voeren ten aanzien van de mogelijkheden tot conservering.
49
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Door de collectie zo op te breken is het mogelijk als het ware weg te strepen tot het hele fort en alle
schilderingen zijn besproken.
Advies-stap 2 is zo ingedeeld dat er eventueel gekozen kan worden voor een minimale selectie op basis
van kamers en schilderingen met een hoge waarde, maar ook zo dat deze selectie in overleg met de
bevoegde instanties steeds uitgebreid kan worden waar er kansen liggen. Dit raden we nadrukkelijk
aan! We stellen hier immers dat hoe fraaier het fort met schilderingen en interieur wordt hersteld, des
te aantrekkelijker en economisch rendabeler het eindresultaat en het ontwikkelpotentieel is: een van
de uitgangspunten van de Museale Weegschaal. Het is echter aan de ontwikkelaar om deze kans op te
pakken, in overleg met het bevoegd gezag dat hierin uiteraard kan sturen. Een hulpmiddel hierbij is de
waardenkaart in bijlage 3. De kaart laat zien welke kamers in zijn geheel een hoge waarde hebben en
waar zich in de andere kamers losse schilderingen met een hoge waarde zijn aangebracht.
Hieronder wordt per eenheid het advies gegeven (1 t/m 5) gevolgd door enkele algemene adviezen (6
t/m 8):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Advies ten aanzien van functionele schilderingen
Advies ten aanzien van decoratieve schilderingen
Behoud van alle schilderingen in kamers met een hoge concentratie waarden
Soepel regime in kamers met een lage concentratie waarden
Thematisch ontwikkelen van een selectie kamers met gemiddelde waarde
Protocol voor nog niet ontdekte schilderingen
Advies tot behouden van gelaagdheid van de geschiedenis
Stoppen met vrijleggen.

De consequentie van de adviezen hieronder per kamer wordt overzichtelijk weergegeven in de
adviestabel in bijlage 4, die kan dan worden overgenomen in het al eerder besproken behoudsplan.

1. Advies ten aanzien van het cluster functionele schilderingen
Voor de functionele schilderingen (cluster 1) in subcategorieën A, B, C en D is het advies om
ze bij herbestemming consequent over het hele fort zichtbaar te houden in het eindresultaat. Daarbij
hoeft in de subcategorieën A, B, C (eventueel) niet de originele schildering zichtbaar te blijven. Het
volstaat om de kamernummers (afgezien van die in kamer 4 en 19) af te dekken met een reversibele
‘beschermende’ verflaag en ze na herinrichting op dezelfde plek opnieuw aan te brengen in dezelfde
vormgeving en grootte. Als uitzondering is voor de schilderingen bij het geschut (subcategorie D in
kamer 39) de aanbeveling de originelen wel zichtbaar te behouden. De functionele schilderingen in
subcategorie E zijn wetenschappelijk interessant, maar overwegend van lagere waarde en behoeven
verder geen behandeling.
De keuze voor dit advies komt eruit voort dat de functionele schilderingen een hoge waarde hebben
voor de beleving van het fort bij bezoekers en daardoor een groot ontwikkelpotentieel. De
aanwezigheid van deze schilderingen heeft dus een meerwaarde. Tegelijk worden deze waarden niet
direct verbonden aan de authenticiteit van de schildering zelf: daarom volstaat in veel gevallen
afdekken en opnieuw aanbrengen.
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2. Advies ten aanzien van het cluster decoratieve schilderingen
Voor de decoratieve schilderingen (cluster 2) is hetzelfde advies van toepassing. Ook hier wordt
deze waarde net als bij de functionele schilderingen niet direct gekoppeld aan de authenticiteit van de
schildering zelf. We adviseren de originelen reversibel af te dekken en de decoraties opnieuw aan te
brengen. De decoraties in kamers 11, 17, 21, 23, 25, 32 en 33 hebben een zeer hoge waarde en voor deze
kamers is dit dan ook minimaal aanbevolen. Deze schilderingen hebben een meerwaarde en laten zien
hoe onverwacht kleurrijk het leven in het fort is geweest. Dat is op deze schaal een uniek gegeven voor
dit fort in de Stelling van Amsterdam en vraagt dus om aandacht in de herbestemming.
Welke kamers aanvullend nog gekozen worden om de decoraties te herstellen buiten de hierboven
genoemde 7 kamers willen we open laten: hierin kan de ontwikkelaar in overleg met eigenaar en
toezichthouder (monumentenzorg) zelf op basis van zijn plan een creatieve – doch historisch
verantwoorde en materiaaltechnisch correcte – keuze maken om bijvoorbeeld elke kamer te
thematiseren. Hier schuilt een belangrijk ontwikkelpotentieel: hoe vollediger de decoratieve
afwerking hersteld wordt in het fort, hoe meer dit bijdraagt aan de totale beleving van het fort in de
toekomst. Dit is in lijn met moderne opvattingen over herbestemming, waarbij het zeer gebruikelijk is
om kamers van een historisch pand een historisch correcte interieurafwerking te geven (zie verder
hieronder bij thematische ontwikkeling).
Coherent kiezen voor een tijdslaag bij herstel van decoraties
Bij sommige kamers is er de mogelijkheid de decoratieve afwerking uit een bepaalde fase/periode te
nemen als uitgangspunt dat aansluit bij een figuratieve of functionele schildering, bijvoorbeeld in
kamer 21, of kamer 4. In kamer 33 is het een optie juist het verhaal van verval te vertellen en de slechte
staat en gelaagdheid als zodanig te conserveren en zichtbaar te houden in een klein deel van de kamer.
Ook moet per geval gewogen worden of opnieuw aanbrengen van decoratieve schilderingen de waarde
van andere schilderingen in de kamer niet aantast. Hierin zal het steeds zoeken zijn naar de balans.
Zoals geadviseerd in advies-stap 1 is het – om fouten te voorkomen – noodzakelijk een kleurhistorisch
onderzoek naar de geschilderde uitmonsteringen van de interieurs uit te voeren om de samenhang vast
te stellen van de decoratieve afwerking per vertrek en de historische ontwikkeling hiervan in het fort.
Hierboven gaven we advies voor twee afzonderlijke clusters schilderingen omdat deze in alle
vertrekken voorkomen. Deze adviezen blijven dus steeds van toepassing naast de adviezen die
hieronder volgen. Voor de overige schilderingen schakelen we echter naar een advies op basis van de
cultuurhistorische waarde van de kamers als geheel, zoals weergegeven in de waardekaart in bijlage 3.

3. Behoud van alle schilderingen in kamers met een hoge waarde
In kamers 4, 8, 15, 19, 22, 23, 27 en 33 is een hoge –bovengemiddelde – concentratie schilderingen
aanwezig, die een ensemble vormen met elkaar of de ruimte. Ons advies is om voor deze kamers een
maximaal behoudsregime te hanteren waarbij alle schilderingen geconserveerd zichtbaar aanwezig
blijven in de herbestemde functie.
Hier kan ook het ontwikkelpotentieel een belangrijke rol vervullen; dus is het van belang de
kamerfunctie in het herbestemmingsontwerp hierop af te stemmen. De Kozakken en Fransen in kamer
8 kunnen bijvoorbeeld een verrijking vormen als die ruimte publiek toegankelijk blijft als bijvoorbeeld
de eetzaal van een restaurant (zie verder hieronder bij thematische ontwikkeling).

70

Wijnen Cultuurhistorisch Onderzoek

Conserveren, maar niet altijd restaureren
De sfeer en beleving van het fort zoals het nu is, is een onmiskenbare waarde van dit bouwwerk. We
bevelen daarom aan een aantal losse schilderingen en/of een aantal hooggewaardeerde kamers te
behouden in huidige toestand – geconserveerd maar niet gerestaureerd. Zo blijft bij de herinrichting
een ‘historische inkijkje’ behouden in hoe het fort er lange tijd heeft bijgestaan: ze vertelt het ‘verhaal
van verval’.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen in ruimten die onderdeel worden van het informatiecentrum of van een
vaste museale opstelling. Een van de opties is dan om dit met de kamers 15 en 33 te doen, omdat dit
ruimte biedt om ook het behoud van de emotioneel beladen, maar hoog gewaardeerd SS graffiti
eenvoudiger te maken. Zo kan de educatieve waarde ook in de toekomst benut blijven, zonder dat deze
nieuw gebruik in de weg zit. De keuze om een kamer wel of niet te restaureren hangt zoals eerder
gezegd ook af van het verhaal dat in het toekomstig informatiecentrum verteld gaat worden. Een keuze
die het best gemaakt kan worden in afstemming met de mensen die dit verhaal daadwerkelijk zullen
gaan vertellen.

4. Soepel regime in kamers met een lage concentratie waarden
In kamers 1, 3, 12, 13, 14, 20, 30, 31, 35, 36 en 37 zijn weinig tot geen waarden bekend met betrekking
tot schilderingen. Met inachtneming van de adviezen met betrekking tot functionele schilderingen en
decoraties hierboven, kan bij een herbestemming voor deze kamers een soepeler regime worden
gehanteerd. Er kan eenvoudiger in de kamers gewerkt worden, met minder omzichtigheid.
Wel is het zaak hier goede afspraken over te maken in het beheers- en behoudsplan, vooral ten aanzien
van mogelijk nog niet ontdekte schilderingen en in relatie tot opnieuw aan te brengen decoraties, mits
hiervoor wordt gekozen (zie ook hieronder).

5. Advies voor het thematisch ontwikkelen van een selectie kamers met
gemiddelde waarde
Met de voorgaande adviezen is voor 19 van de 39 kamers een plan van aanpak te formuleren in
samenspraak met een ontwikkelaar. Dit laat 20 kamers over waarover aanvullend een besluit genomen
moet worden ten aanzien van de schilderingen. Het gaat om de kamers 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 16, 17, 18,
21, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38 en 39. In deze kamers bevinden zich 1 tot 4 schilderingen die als
waardevol gezien kunnen worden, exclusief de functionele schilderingen en decoraties (zie bijlagen 2 &
3).
Ten aanzien van deze schilderingen en kamers adviseren we de ontwikkelaar ruimte te geven om tot
een creatieve invulling te komen. Zoals eerder aangegeven zijn de cultuurhistorische waarden gediend
bij een integrale aanpak, waarin de schilderingen een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan de
herbestemming. Hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen, kan een ontwikkelaar met zijn architect, in
afstemming met het bevoegd gezag (monumentenzorg) – en bij voorkeur ook in afstemming met de
stakeholders – zelf bepalen, mits die ontwikkelaar de schilderingen inderdaad ziet als een kans voor de
herinrichting. Hier kunnen het Recreatieschap en het bevoegd gezag (monumentenzorg) op sturen in
hun keuze voor een ontwerp. Ons advies is om hierover concreet in overleg te gaan.
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Bij twijfel kan door het bevoegd gezag een minimum aantal te behouden schilderingen in kamers met
gemiddelde waarde gesteld worden, maar dit kan de creativiteit van het plan juist ook schaden.
Uiteraard zullen pragmatische overwegingen en het budget meespelen in de afwegingen, maar bovenal
geldt echter dat als de keuze voor deze kamers zorgvuldig gebeurt, de schilderingen het fort in hoge
mate aantrekkelijk maken voor publiek en daarmee ook een economische rol spelen in de toekomst.
Suggestie voor een thematische ontwikkeling
We geven hier graag een suggestie voor een dergelijke thematische ontwikkeling van afzonderlijke
kamers. Er wordt dan per kamer bijvoorbeeld één schildering gekozen die als aanleiding wordt
genomen voor het thema voor die kamer in de herbestemming. De interieurafwerking wordt geheel –
en creatief – aangepast op het thema van de gekozen schildering. De originele functie van de ruimte
kan daarin leidend zijn, zoals ‘Keuken’ of de opslag voor ‘Levensmiddelen’, of er kan gekozen worden
voor thema’s die op een verfrissende, alternatieve wijze doorschemeren in de figuratieve schilderingen
of handtekeningen, zoals:


Het (eventuele) restaurant in kamer 8 krijgt bijvoorbeeld de naam ‘Restaurant de
Koninkrijkskamer’ omdat deze schilderingen mogelijk zijn aangelegd bij het 100 jarig bestaan
van het Koninkrijk der Nederlanden in 1913. De inrichting van het restaurant wordt volledig
afgestemd in het thema en de interieurstijl van 1913.



Kamer 5 wordt bijvoorbeeld gethematiseerd ingericht naar ‘Frans ontwerp’ als gastenverblijf,
vanwege het Frans tafereeltje (schildering nummer 145).



In sommige kamers kan gekozen worden voor grotere thema’s als
o Tweede Wereldoorlog;
o het verhaal van het omliggende militair landschap van de Eerste Wereldoorlog;
o het verhaal van het munitiedepot in de Koude Oorlog. Daarbij is ook ruimte om met
panelen in die kamers dit verhaal extra toe te lichten.



Kamer 26 wordt bijvoorbeeld de ‘Kroese en Schouten kamer’ gedoopt, waarin de handtekening
van deze militairen behouden en zichtbaar blijft achter een glasplaatje, vergezeld van een
paneel met uitleg over de historie
van het 21ste Regiment Infanterie.
Ook Defensie zou in deze kamer een
bijdrage kunnen leveren, want er
bestaat mogelijk nog ergens een
traditiekamer (in opvolging van het
opgeheven regiment). Als deze
kamer een gastenverblijf wordt,
kunnen bedden of andere meubels
geïnstalleerd worden op dezelfde
plaatsen waar ook historisch britsen
of stapelbedden hebben gestaan. Er
zou aanvullend onderzoek kunnen
plaatsvinden naar de mensen achter
de handtekeningen, en als ze
gevonden worden kan hun foto –of
een interview met nabestaanden-

Figuur 36. Het inrichten van één kamer in de stijl van de
rockgroep KISS, als antwoord op de talrijke graffiti, doet de
geschiedenis op een eigen manier recht (foto: Goblynz
Groove Media).
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worden opgehangen bij de handtekening, etc.


En waarom niet in één of twee kamers volledig in stijl ‘rebelleren’ en deze inrichten als
eerbetoon aan de rockgroep KISS (zie Figuur 36) en de graffiti-artist Joel? Ook die keuze doet
het verhaal van het fort recht en draagt bij aan het behoud van cultuurhistorische waarden als
een ensemble. Erfgoed mag tenslotte prikkelen en tot nadenken stemmen. Bovendien is
graffiti uit de jaren 80 ook werkelijk cultuurhistorisch zeldzaam.

Voor algemene thematisering kunnen verhaallijnen gekozen worden uit de tabel in bijlage 5, of ook
andere. Soms zal het waardevol en haalbaar zijn een schildering zichtbaar te houden. In andere
gevallen volstaat afdekken met reversibele beschermende verf en terugbrengen van de schildering door
een foto aan te brengen in de herbestemde ruimte, met een toelichting of een verhaal. Ook dat is een
optie.

6. Protocol voor nog niet ontdekte schilderingen
Bij de herbestemming speelt ook de vraag hoeveel procent van het totaal aanwezige schilderingen nog
niet ontdekt is door de Stichting Krayenhoff. De schattingen lopen sterk uiteen en hier is geen
eenduidig antwoord op te geven. Op basis van de gesprekken en de eigen werkzaamheden lijkt een
schatting van 20 % nog niet ontdekte schilderingen redelijk. De grootste kans op aantreffen geldt
mogelijk in die kamers waar nu nog weinig schilderingen ontdekt zijn, vaak omdat de Stichting zich
niet intensief op die ruimten heeft gericht tijdens haar werkzaamheden.
Het is van belang voor de herbestemming hiervoor een protocol af te spreken wat te doen als bij de
werkzaamheden nog nieuwe schilderingen worden ontdekt. Een registratie van de locatie met foto van
de waarneming door deskundig personeel dat hiervoor tijdens de werkzaamheden op te roepen is, of
periodiek toezicht houdt, lijkt daarin een voorwaarde.
Uiteraard zal een ontwikkelaar vragen hebben over de extra kosten die met het vinden van nieuwe
schilderingen gepaard gaan als deze toch behouden moeten worden. Een oplossing is om een deel van
het conserveringsbudget hiervoor te reserveren. Een andere oplossing is dat bij aantreffen van nieuwe
schildering wordt afgesproken dat beschadigende werkzaamheden aan de betreffende wand worden
gestaakt en de wand vervolgens van een afdekkende en reversibele verflaag word voorzien, of wordt
beschermd met een voorzetwand.

7. Advies tot behouden van gelaagdheid van de geschiedenis
Ons advies is om over het hele fort de rijke gelaagdheid van de geschiedenis te benutten. Er wil bij
herinrichting nog wel eens snel gekozen worden voor één tijdslaag, of een ‘oorspronkelijk’
veronderstelde inrichting, in dit geval van het fort zoals het was net na de voltooiing in ongeveer 1901.
In feite kiest men dan voor wat in vaktermen een a-historische reconstructie heet, die de mens en de
geschiedenis uitwist. De vermeende authenticiteit van de nieuwstaat is een illusie, die slechts bestond
tot de eerste gebruiker zijn intrede deed in 1901. Deze staat is niet werkelijk te reconstrueren, nog los
van de historische misvattingen die er over bestaan: zonder Fort benoorden Spaarndam zouden we
immers geneigd zijn te denken dat forten maar één juiste inrichting kennen: witte kamers met zwarte
nummers en verder vooral een kale boel. Dit fort bewijst het tegendeel, een rijkdom die we adviseren
te behouden in de herbestemming en waarin tijdslagen naast elkaar zichtbaar blijven.
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Eenzelfde afweging is te maken met betrekking tot de mate waarin schilderingen gerestaureerd
worden. Volledige restauratie, waarbij alle ontbrekende verf weer wordt ingevuld, kan de beleving van
authenticiteit van schilderingen schaden. Positief verwoord is juist de huidige vervallen toestand ook
een waarde, die de authenticiteit ten goed komt en het verhaal van ‘de tijd’ en ‘verval’ doet spreken.
Het is daarom aanbevolen schilderingen niet overal ten volle te restaureren, maar soms enkel te
conserveren en ‘ontstoren’, zodat in het oog springende lelijke beschadigingen worden weggewerkt,
maar het huidige beeld behouden blijft. Dit zou bijvoorbeeld goed kunnen passen bij de spreuken in
kamer 22 en de Kozakken en Fransen in kamer 8. Hetzelfde adviseren we ook voor een stukje van de
decoratieve schilderingen in kamer 33. Hoewel we dit advies ook in advies-stap 2 belangrijk vinden om
te geven, is juist ook advies-stap 3 hieronder geschreven om dit proces meer tijd en ruimte te geven,
zodat een zorgvuldigere weging per kamer gemaakt kan worden.

8. Stoppen met vrijleggen
De Stichting Krayenhoff heeft in de afgelopen jaren veel goeds gedaan. Zonder hun werk waren de
schilderingen nooit ontdekt. Tegelijk blijkt uit eerdere studie50 en de huidige conditieopname dat veel
schilderingen ook wat zijn beschadigd door de inspanning ze vrij te leggen, of doordat ze na vrijleggen
door het lekkende water zijn aangetast. We adviseren daarom de Stichting te vragen te stoppen met
vrijleggen van schilderingen, tot zij hiervoor aanvullende instructie hebben in bijzijn van een
restauratie specialist en tot het dak gesloten is.

Advies-stap 3: draagvlak en langzame transformatie
Advies-stap 2 gaat uit van een selectie op basis van waarde, waarin de schilderingen enigszins los
genomen zijn van andere cultuurhistorische waarden in het fort en de gevolgen van ontwikkeling voor
het draagvlak. De beperking daarvan is aangegeven en gemotiveerd in de inleiding van dit advies.
Binnen het UNESCO erfgoed Stelling van Amsterdam verkeert het Fort benoorden Spaarndam in een
zeer gave onaangetaste militaire staat en dit rechtvaardigt een meer integrale ontwikkeling van alle
waarden inclusief draagvlak te overwegen. Dit presenteren we hier in advies-stap 3.
Advies-stap 3 bouwt voort op advies-stap 2, maar benut een factor die in de vorige scenario’s alleen
impliciet wordt benoemd: tijd! Uit het behoudsplan in advies-stap 1 blijkt dat het verbeteren van de
klimatologische omstandigheden in het fort een eerste vereiste is en dat dit om een lange adem vraagt.
Idealiter zou voor behoud van de schilderingen en het laten drogen van het fort lange tijd genomen
worden voor er handelingen aan de schilderingen verricht kunnen worden. Hoe trager dit gebeurt, hoe
kleiner de kans dat schilderingen door dampdruk beschadigd raken. Daarbij wil men het liefst ook
kunnen experimenteren, door te beginnen met pilots voor conservering in slechts enkele kamers (zie
advies-stap 1), om pas bij succes uit te breiden naar meer kamers. Ook zou men in feite door
aanvullend kleurhistorisch onderzoek per kamer een nog zorgvuldigere weging willen maken over wat
er hersteld gaat worden.
Hoewel dit tijdspad voor een herbestemming als een nadeel ervaren kan worden, kan het hier ook als
kans gelden als een model van langzame transformatie wordt ingezet. Daarbij wordt het fort niet in

50

Zie Crèvecoeur et al., 2009.
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zijn geheel in een keer en in korte tijd aangepakt, maar stap voor stap over een langere periode. Dit
geeft de kans het ontwerp en de selectie van schilderingen – vooral ook in de kamers met gemiddelde
waarde uit advies-stap 2 – beter op elkaar af te stemmen en bovendien het draagvlak mee te nemen.
De stakeholders zoals de Stichting Krayenhoff hoeven bij de start van de werkzaamheden dan namelijk
niet het fort te verlaten. Integendeel, ze kunnen het fort juist intensiever betrekken en helpen het
publiek te laten zien hoe er wordt gewerkt om dit unieke erfgoed duurzaam te behouden! Dit alles
vergroot het draagvlak, bouwt een duurzamere relatie op met de stakeholders die straks ook het
bezoekerscentrum zullen bemannen en geeft de tijd en ruimte om te zoeken naar aanvullende fondsen.
Daardoor kan mogelijk veel meer van de schilderingen en andere waarden worden behouden. Dit komt
het fort en uiteindelijk ook de herbestemde functie ten goede.
Deze situatie, waarin het drogen van het fort sowieso tijd kost, lijkt een uitnodiging dit groeimodel te
overwegen. Hieronder presenteren we een voorbeeld voor zo’n stappenplan geïnspireerd op ideeën
over slow conservation zoals dit ook is toegepast in onder andere kasteel Amerongen. 51
Een voorbeeld van een scenario voor langzame transformatie
Als eerste worden de noodzakelijke stappen uit advies-stap 1 genomen om het dak waterdicht
te maken. Daarna kan in een aparte saneringsfase gekeken worden of een nieuwe
installatietechnische infrastructuur geheel of gedeeltelijk aangelegd kan worden (vanuit de
vloer?), waarbij de oude roestende afvoerleidingen vervangen worden. Verder kan herstel van
het staal- en houtwerk van de deur- en raampartijen onder handen genomen worden. Dit
schept een basis van waaruit een klein deel van het fort geschikt gemaakt kan worden voor een
voorlopig bezoekerscentrum, met minimale faciliteiten in kamers waar cultuurhistorisch
weinig te beschadigen is.
Dit biedt aan stakeholders zo een comfortabelere plek waar zij gasten kunnen ontvangen,
informatie kunnen geven over het fort en rondleidingen kunnen verzorgen. Hierbij wordt niet
geschuwd om ook te laten zien hoe in andere ruimten stapsgewijs wordt gewerkt aan
duurzaam behoud. De boodschap is hier dus niet het veelvoorkomende ‘de werkzaamheden
beginnen, iedereen er uit!’, maar juist ‘de werkzaamheden beginnen, komt allemaal kijken!’
Uit eerdere ervaringen is bekend dat dit soort processen publiek trekken en kunnen rekenen
op terugkerende bezoekers.52
Ondertussen warmen de gebruikte kamers langzaam op en krijgt de rest van het fort de kans
zeer langzaam te drogen. Door een intensievere aanwezigheid van de stakeholders in het fort is
het mogelijk een veel groter publiek te interesseren en inkomsten te generen die kunnen
terugvloeien naar het fort. Bovenal ontstaat ook draagvlak voor het erfgoed en tijd om stap
voor stap uit te breiden en aanvullende middelen te zoeken voor conservering, restauratie en
herbestemming.

51

Stichting Kasteel Amerongen, 2004 & 2011; Van der Woude, 2012; Zie ook bijlage 8.

52

Stichting Kasteel Amerongen, 2011
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Door de tijdruimte die in deze aanpak ontstaat, kan er voor gekozen worden vrijwilligers –
onder begeleiding van professionals – zelf verdere stappen te laten zetten in het blootleggen en
conserveren van schilderingen in de kamers die droog genoeg zijn geworden. Door de tijd die
met dit scenario wordt gewonnen, kan er gekozen worden voor meer behoud. Ook kunnen er
samenwerkingsverbanden aangegaan worden met academies die studenten kunnen leveren
die bijdragen aan het conserveringsproces, wat wederom een vergroting van het draagvlak
betekent.
Stap voor stap kunnen andere ruimten betrokken worden in het fort en kunnen losse kamers
in gebruik genomen worden voor de functies die zij in de bestemming van het ontwerp hebben.
Ook een tussenstap is denkbaar waarbij ruimtes die nog niet direct bruikbaar zijn voor het
(eventuele) vakantiepark, tijdelijk voor andere functies worden verhuurd. Ook dit levert
inkomsten en trekt nieuwe gebruikers en publiek naar het fort. Mogelijk verhuizen de
stakeholders met hun verwarming tijdelijk naar een ander deel van het fort, waar het proces
opnieuw begint. Steeds meer ruimten worden zo betrokken, waarbij er ruimte is het behoud
van cultuurhistorische waarden te borgen.
Tot zover een eerste schets van hoe dit scenario kan werken. Indien gewenst kan dit in een latere fase
verder worden uitgewerkt. De voordelen van deze aanpak voor de cultuurhistorische waarden is
evident: het voorkomt een door tijdsdruk gedreven verbouwing waarbij met veel mankracht en
(meestal) zwaar materieel grote delen van het fort in een keer onder handen genomen worden, waarbij
cultuurhistorisch behoud een veel risicovollere onderneming wordt. Het geeft de tijd de bestemming
van kamers meer af te stemmen op de schilderingen, tegelijk het draagvlak te vergroten en meer
middelen te zoeken om schilderingen te behouden. De ontwikkeling gaat trager, maar er wordt
voorzichtiger bewogen en daardoor meer behouden van dit bijzondere erfgoed.
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