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generaties

Va n H o o g e v e s t A r c h i t e c t e n
Froukje van der Meulen
‘Gebouwen sterven als mensen. Ze storten in. […] In 1920 stortte de Campanile di San Marco
geheel onverwacht in. Negenennegentig meter stenen hadden er opeens genoeg van om Venetië
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op te sieren. Waarom gaf de toren er na duizend jaar opeens de brui aan? De bliksem kreeg de
schuld, het vele luiden van de klokken, slecht metselwerk, de fundatie. Het enige bevredigende
antwoord kwam van een gewone Venetiaanse burger: “Hij is van ouderdom gestorven”.’1
1

Midas Dekkers, De Vergankelijkheid, Amsterdam/Antwerpen 1997, p. 85.

Restaureren: waarom en hoe?
Waarom restaureren we eigenlijk? Van
Midas Dekkers, van wie het bovenstaande citaat afkomstig is, zou het niet
hoeven; hij vindt glorie nu eenmaal op
haar best als ze aan het vergaan is.2
Maar zonder restauratie zou er geen
Pantheon meer zijn, geen Akropolis en
geen Domtoren. Er zouden kortom veel
primaire bronnen verloren zijn gegaan
die van groot belang zijn voor (kunst)
historisch onderzoek. Bovendien hebben gebouwen voor mensen veelal een
emotionele waarde, als herkenningspunt
van hun stad en hun gemeenschappelijk
verleden. Niet voor niets is de Campanile
in Venetië herbouwd.
Restauratie zorgt dus voor het behoud
van het monument, maar is tegelijkertijd
ook een aantasting van de authenticiteit.
Iedere ingreep – of het nu gaat om vervanging van materiaal of een likje verf –
is een verandering van het origineel. Al
zolang restaureren bestaat is er dan ook
sprake van een spanningsveld tussen het
2

Dekkers, zie noot 1.

behoud van de historische authenticiteit
enerzijds en de mate van vernieuwend of
vervangend herstel anderzijds. Het ziet
er ook niet naar uit dat er ooit consensus
zal worden bereikt. Dat neemt echter niet
weg dat een dialoog hierover nuttig is.
Pas als er onwrikbare wetten uitgeschreven worden waarin precies staat wat er
wel en niet mag, moeten we ons zorgen
maken. Want is niet elke restauratie een
geval apart, met eigen problemen die zich
gaandeweg voordoen?
Deze problematiek – het vraagstuk over
hoe te restaureren – laat zich goed illustreren door de geschiedenis van het
architectenbureau Van Hoogevest. Dit
Amersfoortse bureau, dat bekend staat
als restauratiespecialist, vierde in april
2009 haar honderdjarig jubileum en heeft
zodoende een eeuw lang de veranderingen op het gebied van restaureren meegemaakt.
De eerste generatie: ingrijpend
restaureren
De Nederlands-Hervormde kerk te Zet-

3
‘Ontwerp voor vergrooting v/d N.H. Kerk
te Zetten’, Gijs van Hoogevest 1911 (Archief Van
Hoogevest).

harmonie met het bestaande te worden
gedaan.4 Van Hoogevest had nu juist het
omgekeerde gedaan. De vraag is of hij
zich daarvan bewust was: hij was, zoals
overigens zoveel architecten in die tijd,
meer een ambachtsman die dacht vanuit
de praktijk. Het vervangen van het schip
was blijkbaar de meest praktische oplossing voor de Zettense kerk en daarmee
was de kous af.
De tweede generatie: correctie van het
verleden
Een ander geval is de restauratie van het
raadhuis van Oudewater door Gijs’ zoon
Teus van Hoogevest (1915-2005). In 1968
woedde in het raadhuis een flinke brand.
De schade was groot: het grootste deel
van de kap was vernield, evenals een deel

4 J.A.C. Tillema, Schetsen uit de Geschiedenis
van de Monumentenzorg in Nederland, Den Haag
1975, p. 53.

De kerk te
Zetten in
1911, vóór de
restauratie
(foto:
Archief Van
Hoogevest)
De kerk te
Zetten in 2007.
Te zien is de
uitbouw die
door Gijs van
Hoogevest is
ontworpen.
(foto:
Wikipedia,
bekeken op 2206-2008).
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Honderd jaar restaureren:

ten is het eerste restauratieproject in de
geschiedenis van Van Hoogevest Architecten. De kerk is van oorsprong een gotische zaalkerk. Het schip en de ongelede
toren dateren uit de veertiende eeuw, het
driezijdig gesloten koor uit de vijftiende
eeuw. In de loop der tijd heeft het kerkgebouw een hoop ontberingen doorstaan,
zoals tweemaal een watersnood in de
achttiende eeuw en een flinke storm in
1724, waardoor een gekweld en vervormd
gebouw is ontstaan met een verlaagd
schip en afgesneden vensters. Daarnaast
was de Zettense Hervormde Gemeente
flink gegroeid en was er behoefte ontstaan aan extra zitplaatsen. Kortom, een
ingreep was nodig. In 1911 lagen de eerste tekeningen van Gijs van Hoogevest
(1887-1968) op tafel voor een ‘vergrooting’ van de kerk.3
De restauratie is naar huidige maatstaven
vrij ingrijpend, zelfs eerder een verbouwing te noemen: alleen de toren en het
koor bleven overeind. Het oude schip
werd geheel vervangen, waarbij het dak
van het schip gelijk werd gesteld aan de
overkapping van het koor. Bovendien
werd de zuidzijde met een transept met
twee topgevels uitgebreid. De pleisterlaag werd verwijderd, zodat de bakstenen laag daaronder zichtbaar werd. De
vernieuwingen zijn door Van Hoogevest
naar eigen inzicht in een historiserende
stijl gebouwd. Op die manier heeft hij
geprobeerd een samenhang te creëren
tussen de oude en nieuwe delen van de
kerk. Binnen twee jaar onderging de eeuwenoude kerk een transformatie die ook
naar toenmalige restauratie-ideeën niet
gauw geaccepteerd zou worden. Slechts
enkele jaren na de restauratie, in 1918,
was immers het Rijksbureau voor de Monumentenzorg opgericht, dat opereerde
onder het credo ‘behouden gaat voor vernieuwen’. De sporen van elke generatie
dienden bij restauraties gerespecteerd en
beschermd te worden; eventuele noodzakelijke aanvullingen behoorden alleen
in een eigentijds ontwerp, maar wel in

5
Omschrijving restauratieplan en herstel brandschade stadhuis te Oudewater, april 1969 (Archief
Van Hoogevest).

tiende-eeuwse aanpassingen moesten
wijken, lag in die tijd voor de hand. Alle
partijen – architect, opdrachtgever, monumentenzorg – waren het er blijkbaar
unaniem over eens dat het hier een fout
uit het verleden betrof die hersteld moest
worden. Nu zou een dergelijke ‘correctie’
niet meer zo makkelijk uitgevoerd worden; men vindt tegenwoordig dat er meer
gestreefd moet worden naar het behoud
van historische gegevens.

sende oude stenen die elders aangekocht
werden.6 De uitzonderlijke vondst van de
oude bestekken uit 1558 in het gemeentearchief van Bodegraven leverde nog meer
duidelijkheid. Belangrijke en betrouwbare
informatie, zoals de maten van stenen,
balken en ramen en de soorten materialen kon hieruit opgemaakt worden. Het
restauratieplan werd naar aanleiding hiervan bijgesteld.
In augustus 1972 werd het gerestaureerde
raadhuis opgeleverd. De aanvankelijk alleen door brandschade noodzakelijke restauratie had dankzij het terugvinden van
de originele bestekken en de ontdekking
van de bouwsporen een nieuwe wending
gekregen. Van Hoogevest speelde hier
flexibel op in. Omdat er, zeer uitzonderlijk, zoveel gegevens voor het herstel
aanwezig waren en Van Hoogevest zeer
grondig vooronderzoek deed, was het
mogelijk om op een verantwoorde manier een reconstructie van de zestiendeeeuwse situatie te maken. Dat de negen-

De derde generatie: een onzichtbare
restauratie
Prachtig gelegen aan de voet van de
Utrechtse Heuvelrug en aan de oevers van
de Rijn ligt Kasteel Amerongen, een complex van kasteel met bijgebouwen, tuinen
en bruggen. Het hoofdgebouw dateert
uit het laatste kwart van de zeventiende
eeuw en is een statig, blokvormig huis,
uitgevoerd in rode baksteen. De stallen,
het koetshuis en de dienstwoningen dateren uit dezelfde bouwperiode. De tuin, die
eind zeventiende eeuw grotendeels haar
huidige structuur kreeg, werd in de loop
der tijd gedeeltelijk aangepast en veranderd, voor het laatst tussen 1887 en 1924
door H.A.C. Poortman. In dezelfde tijd
werd ook de oranjerie gebouwd.
Zolang het huis bewoond was, werd het
onderhouden. Toen in 1977 het kasteel
echter werd overgedaan aan de Stichting
Utrechtse Kastelen en het werd opengesteld voor publiek, verdween het normale
dagelijkse onderhoud. Het werd te kostbaar en het gehele kasteelcomplex raakte
in verval. De eigenaresse sinds 1982, de
Stichting Kasteel Amerongen, benaderde
daarom in 1988 het architectenbureau ir.
T. van Hoogevest b.v. – dat toen al onder
leiding van zoon Gijsbert van Hoogevest
(1951) stond – om de restauratie ten uitvoer te brengen.7
In overleg tussen het bestuur van de
stichting, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de architect werden de
uitgangspunten voor de restauratie geformuleerd. Aangezien het kasteel nooit

6 T. van Hoogevest, Herbouw en restauratie van
het stadhuis te Oudewater, augustus 1972 (Archief
Van Hoogevest)

7
De voorbereidingen hiervoor waren
reeds getroffen onder leiding van prof. dr. ir. C.L.
Temminck Groll.

Uitgebrande kap van het raadhuis te
Oudewater, 1968 (foto: Archief Van
Hoogevest)

ingrijpende restauraties of verbouwingen
heeft ondergaan werd besloten om zo behoedzaam mogelijk te werk te gaan. Het
authentieke materiaal zou zoveel mogelijk
behouden moeten worden. Een dergelijke
terughoudende manier van restaureren is
dan ook eerder een consolidatie dan een
restauratie te noemen, omdat het verval
stilgezet wordt zonder daarbij het uiterlijk
van het gebouw zichtbaar te wijzigen.
Als de restauratie in 2011 voltooid is, zal
nergens meer te zien zijn dat Van Hoogevest hier ruim twintig jaar aan het werk
is geweest. Er zullen geen sporen van
het verleden uitgewist zijn; het verval is
slechts stilgezet. Dat dit een bewerkelijke
methode is, bewijst het volgende voorbeeld: een kroonlijst in het kasteel, aangetast door bruinrot, werd alleen nog door
de verflaag bijeen gehouden. In plaats
van een nieuw stuk hout te plaatsen, werd
de schimmel gedood, het hout geconserveerd en waar nodig aangevuld met
hetzelfde materiaal – dit alles om de oor-

Raadhuis te
Oudewater,
situatie
2008. Na de
restauratie.
(foto: Froukje
van der
Meulen)
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van de beide topgevels en de vertrekken
aan de achterzijde. Ironisch genoeg was
het stadhuis al eens eerder door brand
verwoest, in 1575. Het nieuwe stadhuis
werd een bakstenen gebouw met een
renaissance-trapgevel en een bordes.
In 1589 werd het opgeleverd: een trots,
representatief en modern gebouw dat
toonde dat Oudewater haar tegenslagen
te boven was gekomen.
In 1887 had het Oudewaterse raadhuis
een gedaantewisseling ondergaan: er was
een schil van baksteen om de gevels gelegd. Dit gaf het gebouw een heel ander
aanzicht, want de grote, ongelijke kloostermoppen en de zandsteenlagen gingen
nu schuil achter machinaal vervaardigde,
kleine bakstenen en kalksteenbanden,
gemetseld in cement. Na de brand in
1968 werd de hulp van restauratiearchitect Teus van Hoogevest ingeroepen. Hij
vond dat de toepassing van deze ‘harde,
moderne materialen’ bij de laatste resBij het
tauratie veel afbreuk had gedaan aan het
‘afpellen’ van
karakter van het gebouw.5 Met de restaude negentiende- ratie greep hij dan ook de kans om het
eeuwse
raadhuis weer zoveel mogelijk in oude
bouwlaag
staat terug te brengen. Daartoe werd de
werd de oude
negentiende-eeuwse buitenbekleding verontlastingsboog wijderd. Onder deze laag kwam op enkele
teruggevonden. plaatsen de oorspronkelijke buitenmuur
(foto:
gaaf tevoorschijn, wat een vrij nauwkeuriArchief Van
ge reconstructie van de zestiende-eeuwse
Hoogevest)
situatie mogelijk maakte. Het originele
steenwerk werd aangevuld met bijpas-
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Kasteel
Amerongen
anno 2008
(foto: Froukje
van der
Meulen).
spronkelijke verflaag te behouden.8 Zo’n
methode kost veel geld en het uitvoeren
daarvan is dan ook vaak afhankelijk van
subsidiegelden. Toch worden als het even
kan kosten noch moeite gespaard, want
deze aanpak is ethisch gezien de meest
juiste volgens bureau Van Hoogevest.
Veranderende inzichten
Hoe te restaureren is een vraag die altijd
en overal verschillende meningen heeft
opgeroepen. Dat ook de drie generaties
Van Hoogevest elk een andere aanpak
hanteerden, wordt duidelijk door de drie
genoemde voorbeelden. In de loop van de
tijd hebben zij steeds meer aandacht gekregen voor de authenticiteit van het materiaal en het behoud van de historische
gelaagdheid.
Niet alleen in de restauratiepraktijk, maar
ook op theoretisch niveau heeft men zich
beziggehouden met de vraag hoe te restaureren. Hoewel er in Nederland nooit
een wet is uitgeschreven om deze kwestie
voor eens en voor altijd te beslechten, zijn
er in de loop der tijd wel richtlijnen uitgeschreven.9
8
Vriendelijke mededeling Jan Roest, Van
Hoogevest Architecten, projectmanager kasteel
Amerongen, 18-06-2008.

Deze hebben voortdurend een consoliderende benadering voorgestaan: aanvankelijk op dogmatische wijze, later op
een meer liberale en flexibele manier, met
meer vrijheid voor de restauratiearchitect.
Gijs van Hoogevest was eigenlijk de enige
van de drie die zich van de richtlijnen weinig aantrok; Teus en Gijsbert handelden
weliswaar flexibel, maar traden nooit al te
ver buiten de grenzen van de richtlijnen.
Dit was voor hen ook mogelijk doordat
de richtlijnen flexibeler werden. Op die
manier zijn restauratietheorie- en praktijk
in de loop der tijd dichter naar elkaar toe
gekomen.
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Froukje van der Meulen heeft in 2008
haar Master Architectuurgeschiedenis
en Monumentenzorg aan de Universiteit
Utrecht afgerond met de scriptie ‘Honderd
jaar restaureren. Drie generaties Van
Hoogevest Architecten in theorie en
praktijk’. Nu volgt zij een Master
Erfgoedstudies aan de Universiteit van
Amsterdam.
9
Met deze richtlijnen worden bedoeld:
de ‘Grondbeginselen en voorschriften voor het
behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude
bouwwerken’, gepubliceerd door de Nederlandsche
Oudheidkundige Bond in 1917; de evaluatie van de
genoemde Grondbeginselen in 1953 en het Charter
van Venetië in 1964.
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