
e aanwijzing is een gevolg
van de toezegging in juni
2007 van de minister aan de
Tweede Kamer dat hij honderd
van de meest waardevolle

monumenten uit de genoemde periode
wilde aanwijzen. Dit staat als zodanig ver-
woord in de Tijdelijke beleidsregel aanwijzing
beschermde monumenten 2007. Het gevolg van

een aanwijzing in 2008 tot rijksmonument
is, dat er voor wijzigingen een vergunning-
plicht geldt. Daar tegenover staat dat aan-
spraak gemaakt kan worden op financiële
voorzieningen voor instandhouding van de
cultuurhistorische waarden. Om de status
van rijksmonument te kunnen krijgen, dient
volgens de wet een object vijftig jaar of
ouder te zijn; vandaar het eindjaar 1958. 

Schaarste en optimisme
De naoorlogse periode kenmerkte zich door
knusheid en geborgenheid, maar ook door
eenvoud en grootschalige herhalingsbouw.
Nederland had na vijf jaar bezetting te
kampen met aanzienlijke oorlogsschade en
armoede, maar stak tegelijkertijd met opti-
misme de handen uit de mouwen. Onder een
sterke centrale sturing werd de economie
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Onder grote media-
belangstelling maakte 

minister Plasterk van OCW 
op 15 oktober 2007 een lijst

met honderd topmonumenten
uit de periode 1940-1958
bekend. Deze lijst is met 

zorg samengesteld door een
projectgroep van de

Rijksdienst voor Archeologie,
Cultuurlandschap en
Monumenten, daarin

bijgestaan door externe 
deskundigen uit de weten-

schaps- en vakwereld.
Afgelopen maand startte 
de aanwijzingsprocedure 

om deze bouwwerken 
daadwerkelijk de rijks-

monumentale status 
te geven die 

zij verdienen. 

AANWIJZINGSPROCEDURE

100 topmonumenten uit 
de wederopbouw VAN START

M DRS. A. M. BLOM – SPECIALIST WEDEROPBOUW RACM
DRS. B. DE VRIES – WOORDVOERDER RACM

D

NATIONAAL MONUMENT 
OP DE DAM AMSTERDAM,
ARCHITECT J.J.P. OUD 
EN J.A. RAEDECKER
(1956).

1



weer op gang gebracht: bruggen werden
hersteld, wegen aangelegd en vooral veel
woningen gebouwd. 
Als gevolg van de materiaalschaarste was het
uitgangspunt sober en doelmatig te bouwen.
Juist dat leidde tot bouwtechnische en archi-
tectonische vernieuwing: goede vormgeving
met nieuwe bouwtypen, constructies en
materialen. Nieuwe ideeën over stedenbouw
(de wijk- of parochiegedachte) brachten open
verkavelingen met ruimte voor groenaanleg.
En sociaal-culturele betrokkenheid van de
overheid zorgde voor monumentale kunst-
werken in en aan gebouwen.  

Herwaardering voor monumenten 
van Herrezen Nederland
Vijftig jaar later vraagt de nieuwbouw van
toen om herwaardering en selectieve bescher-
ming. Want door gebrek aan kennis en waar-
dering dreigen gebouwen en wijken uit de
wederopbouwperiode voorgoed te verdwij-
nen of onherstelbaar te worden verminkt. De
aanwijzing van deze moderne monumenten
kan het draagvlak voor deze architectuur bij
een breed publiek vergroten. 

Overigens komt de lijst van topmonumenten
niet uit de lucht vallen. De Rijksdienst voor
Archeologie, Cultuurlandschap en Monu-
menten (RACM) verrichtte jarenlang voor-
werk door middel van categoriale studies
naar diverse gebouwtypes, een wederop-
bouwdatabank, lezingen, bijeenkomsten en
een reizende tentoonstelling met de prikke-
lende titel Lelijk is geen argument, gebaseerd
op het boek Toonbeelden van de Wederopbouw
(2002). 

De lijst met honderd mijlpalen en toonbeel-
den uit de periode 1940 – de wederopbouw
startte direct na de Duitse inval in mei 1940
– tot en met 1958, is door de RACM zorgvul-
dig opgesteld. Een tiental thema's  vormde de
leidraad bij die keuze: onderdak, verzor-
gingsstaat, economie, productie, techniek,
verkeer, verzuiling, vorming, vrije tijd en
herdenking. De selectie doet recht aan ver-
schillende architectuurstromingen en aan de
bijzonderheden van de diverse regio's. Toch
is het logisch dat in deze voordracht een hoge
concentratie monumenten uit het door oor-
logsgeweld zwaar getroffen Rotterdam staan.
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GROOTHANDELS-
GEBOUW ROTTERDAM,
ARCHITECTEN 
W. VAN TIJEN EN 
H.A. MAASKANT 
(1953).

3

VUURTOREN 
OUDDORP, 

ARCHITECT 
G. FRIEDHOFF 

(1950).

2
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En bovendien veel kerken, want die werden
destijds vaak met voorrang gebouwd om het
culturele en sociale leven weer te herstellen
en de geestelijke veerkracht te tonen. 
Enkele opvallende toppers zijn: het Groot-
handelsgebouw in Rotterdam, de Heilige
Annakerk in Heerlen, het Nationaal Monu-
ment op de Dam in Amsterdam, de
Tonnemafabriek in Sneek, de vuurtoren in
Ouddorp en de radiotelescoop in Dwingeloo.
Alle honderd staan vermeld in het boek
Monumenten van Herrezen Nederland, uitge-
geven door de RACM en te koop in winkel.

Maatschappelijke discussie
De bekendmaking van de lijst genereerde een
stortvloed aan media-aandacht en heeft ook
tot de nodige maatschappelijke discussie
geleid.  Sommigen vinden bepaalde gebouwen
te lelijk voor de status van  rijksmonument of
willen juist andere objecten op de lijst zien.
De vereniging Bond Heemschut heeft zelfs
een alternatieve toplijst opgesteld. Dit soort
discussies zijn logisch en wenselijk. Boven-
dien blijkt dat bewoners beter gaan kijken naar
het moderne erfgoed in hun eigen buurt en
dat gemeentes nog preciezer naar hun eigen
(steden)bouwkundige erfenis kijken. Zo
presenteerde wethouder Herrema van
Amsterdam op 17 januari j.l. een Amster-
damse versie van de ‘top 100’. 

Ook zijn geluiden hoorbaar dat door de
nadruk op de objecten er geen recht wordt
gedaan aan de karakteristiek en de schaal van
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RADIOTELESCOOP
DWINGELOO, 

C.A. MULLER,
ASTRONOOM

(1956).

BETONRELIËF VAN HARRY OP DE LAAK, LTS PATRIMONIUM (NU ROC/ASA OOST),
AMSTERDAM (1956).
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het naoorlogs bouwen. Daarbij ligt door het
planmatig bouwen op basis van de wijk-
gedachte het belang in de wijken en de struc-
turen. Momenteel staan juist deze wijken
sterk onder druk door herstructurering en
herontwikkeling. Volgens minister Vogelaar
van Wonen, Wijken en Integratie moeten
‘probleemwijken’ immers ‘prachtwijken’ wor-
den door vergaande samenwerking tussen
vooral de gemeentes en woningcorporaties.
Hierbij zal de komende jaren de RACM een
wakend oog houden op de cultuurhistorische
kaders van de noodzakelijke transformatie-
processen. 
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TONNEMAFABRIEK SNEEK, 
ARCHITECT J.A. BOER (1954).8

HEILIGE ANNAKERK HEERLEN, 
ARCHITECT F.P.J. PEUTZ (1953).

7

TREINSTATION IN EINDHOVEN.
ARCHITECT K. VAN DER GAAST

(1956).

6




