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Treurnis over verdwijnen Swanenburgtoren
vooral demonstratie van onmacht
Het is droevig en misschien onvoorstelbaar, maar er zijn nu eenmaal
mensen die doelbewust meewerken aan de ondergang van een monument. Als slopen taboe is, kan uitblijven van onderhoud hetzelfde effect
hebben. En als de ondergang niet snel genoeg gaat, kan het verval een
handje geholpen worden. Zo'n situatie doet zich voor in het Oostgelderse Megchelen (gem. Gendringen).

een aanklacht in te dienen. Alle klagers weten dat een (rijks)monument
niet zonder toestemming gesloopt
mag worden, maar als puntje bij
paaltje komt, blijven de beschuldigingen steken in de afzwakkende 'lijkt'
of 'zou'-formulering.

Wie de ontwikkelingen van de laatste zeventien jaar volgt rond de
schamele torenresten van het begin
1900 gesloopte kasteel De Swanenburg blijft omzien in verwondering.
Van het 16de eeuwse torentje van
de voorburcht restte na de Tweede
Wereldoorlog nog minstens zeven
opgaande meters in de rondte (met
een middellijn van 5,70 m). De
steenklomp die thans nog boven het
maaiveld uitsteekt is niet meer dan
enkele turven hoog.
Het stelselmatig afkalven begon in
de jaren zeventig. Daarvoor vielen

wel eens 'n paar steentjes op de
grond, maar geen meters muur.
Boze opzet wordt door velen verondersteld. Omwonenden houden het
nog op vermoedens, de Oudheidkundige Vereniging 'Gemeente Gendringen' gaat vele stapjes verder. In
woord en geschrift gaat de beschuldigende vinger al jaren in de riching
van de eigenaar.
Toch ontbreekt blijkbaar het keiharde bewijs, of degenen die de eigenaar 'in het geniep' hebben zien
breken en puin ruimen durven de
daad niet bij het woord te voegen en

Het torentje in 1973

Het torentje nu (foto Henk Westerveld)

'Koeien de schuldigen'
De eigenaar begrijpt niet dat er zoveel drukte gemaakt wordt om een
stukje steen. Als het niet om kwajongens gaat, zo laat hij in de plaatselijke pers weten, zouden het ook nog
de koeien kunnen zijn die langs de
stenen schuren (schurken) en aldus
de opstal een kopje kleiner maken.
De eigenaar is boer en beschouwt
de van rijkswege beschermde ruïne
als een ongewenste enclave temidden van zijn landerijen. Dat de overheid enige invloed heeft op zijn
grond is voor hem onverteerbaar.
Bovendien staan de torenresten volgens hem het vee in de weg. De
koeien halen hun huid open aan de
brokkelige uitsteeksels en dat zou
toch niet mogen.
Boer A.H. Mijnen, want om hem
gaat het, heeft al heel wat aangedragen om het laatste restant van de in
1411 voor het eerst genoemde Swanenburg van de monumentenlijst afgevoerd te krijgen. Maar, tot nu toe
tevergeefs. Rijksoverheid en de inmiddels opgeheven Gelderse Monumentencommissie hielden het been
stijf. Maar als het huidige 'onverklaarbare' verval zich in hetzelfde
tempo blijft voltrekken is er binnen
enkele jaren zelfs geen steenklomp
meer. Mijnen weet zogenaamd van
de prins geen kwaad, maar laat wel
doorschemeren dat de huidige ontwikkeling hem niet onwelkom is.
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Actie
De Oudheidkundige Vereniging 'Gemeente Gendringer' ziet de ontluistering met lede ogen aan. Er is aan de
bel getrokken bij de gemeente Gendringen, de minister van WVC en de
Bond Heemschut. Het resultaat is nihil omdat zonder medewerking van
de eigenaar niets kan worden afgedwongen.
De gemeente Gendringen erkent
medeschuld aan het verval door het
uitblijven van gemeentelijk toezicht
op de instandhouding van het monument. Maar de huidige staat is inmiddels zo desolaat dat de gemeente en
de locale monumentencommissie
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het zonde vinden om er zich thans
nog druk over te maken, laat staan
er een cent voor opzij te leggen. De
gemeente vindt reddingspogingen
vruchteloos, zolang de eigenaar volhardt in zijn afwerende opstelling.
Het ministerie van WVC kaatst de
bal terug richting Gendringse gemeenschap. 'Wenselijk zou kunnen
zijn indien iemand het initiatief
neemt, om in overleg met de eigenaar, te komen tot consolidatie van
de ruïne', aldus de brief van de
hoofdinspecteur van de regio Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Gelderland.
Heemschut uitte begin dit jaar haar
bezorgdheid in een uitvoerig schrijven aan het gemeentebestuur van
Gendringen. Tevens werd om opheldering gevraagd over het tempo
waarin het torentje slinkt. 'Afgaande
op plaatselijke waarneming en foto's
gedurende een lange reeks van jaren
kunnen we ons niet aan de indruk
onttrekken dat verval en onttakeling
sneller plaatsvinden dan normaal kan
worden verwacht vanwege weersinvloeden,' aldus de brief. Het gemeentebestuur ging in haar antwoord niet
in op de mogelijke oorzaak van het

slinkende torentje.
En zo is, na wat over en weer geschrijf afgelopen anderhalf jaar, het
kringetje rond en het torentje inmiddels weer vele centimeters kleiner.
De oudheidkundige vereniging zit
met een kater. Met name van het gemeentebestuur was een flinker optreden verwacht. Boer Mijnen wist,
toen hij in 1973 land en opstallen
van De Swanenburg kocht, dat hij
een beschermd monument in huis
haalde, is de redenering. En de gemeente had, toen er vreemde dingen
gebeurden, als locaal gezag adequaat moeten optreden, is het vervolg op die redenering.
Het is allemaal niet gebeurd. De
ondergang van De Swanenburg is
vooral een demonstratie van onmacht van treurende mensen aan de
zijlijn. Wie de geschiedenis kent,
weet dat in de loop der jaren wel erg
veel zaken op hun beloop zijn gelaten. Dat bgon al met de nooit opgehelderde oorzaak van een raadselachtige brand in juni 1973, vier
maanden nadat de huidige eigenaar
het complex had gekocht. Voor het
eerder door een storm geteisterde
18de eeuwse bouwhuis, dat een
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boerderijfunctie had gekregen, was
dat de genadeklap.
Zes jaar later, in 1979, werden de
geblakerde muren van het bouwhuis
door de eigenaar platgewalst en ondergespit. Ook de 90 centimeter dikke keldermuren van het kasteel en
een ribloos kruisgewelf werden onder de grond gewerkt. Met uitzondering van de oudheidkundige vereniging liet de rest van Gendringen het,
zij het met enige verbazing, aan zich
voorbijgaan. De overheden lieten
zich in dezelfde mate onbetuigd. In
weerwil van het feit dat niet alleen de
toren, maar het hele voormalige kasteelterrein als 'beschermd' staat aangemerkt, bleven sancties uit.
De oudheidkundige vereniging
schakelde daarop de pers in en
wees het gemeentebestuur voor het
eerst op haar hoedende taak jegens
het cultuurhistorisch erfgoed. De vereniging hoopte dat de gemeente de
gelegenheid zou aangrijpen om zich
met De Swanenburg te revancheren
voor het belabberde monumentenbeleid van de jaren zeventig, waarbij
achtereenvolgens werd ingestemd
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Restauratie
(voormalig)

St. Jans Gasthuis te Hoorn
Opdrachtgever:
Gemeente Hoorn
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Gevel St. Jans Gasthuis te Hoorn door Paulus Jolly getekend, 1850.
foto: Westfries Museum te Hoorn.
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te Leiden, Feyenoord te Rotterdam
en Penn en Bauduin te Dordrecht. In
totaal werden er voor Nederland 11
en voor Indië 18 vuurtorens gegoten.
De eerste gietijzeren toren werd in
Renesse geplaatst (1856) en is inmiddels afgebroken. De oudste nog bestaande gietijzeren vuurtoren is die
van Breskens (1876). De laatste ontwikkelingen op het gebied van de
vuurtorenbouw is het gewapend beton, dat o.a. gebruikt is voor de in 1974
gebouwde toren op de Maasvlakte.

De lichtkoepel van de vuurtoren van Haamstede, zoals die voorkomt op het door R.D.E.
Oxenaar en J.J. Kruit ontworpen bankbiljet
van 250 gulden.
1833 een grote petroleumlamp werd
geplaatst die in 1907 weer vervangen werd door elektrische verlichting. Het licht van de Brandaris is tot
35 km afstand zichtbaar. Later werden er in tegenstelling tot de vierkante Brandaris nog enkele ronde stenen vuurtorens gebouwd, o.a. te
Kijkduin 1822. Haamstede (WestSchouwen) 1840, 7exe/1864.
In Westkapelle maakte men gebruik van een kerktoren, de kerk
kwam gereed in 1470 en 1817 wordt
besloten op de toren een lamp te
plaatsen.
Het opmetselen van deze torens
was een kostbare zaak zodat men
ook ging onderzoeken of er andere
mogelijkheden waren. In 1840 ontwierp James Gordon in Engeland
gietijzeren vuurtorens. De goede ervaringen daarmee opgedaan deden
de Nederlander Quirinus Harder
(1801 -1880) voor Nederland en Nederlands-lndië ontwerpen maken
voor gietijzeren vuurtorens. Vrijwel
alle in Nederland vervaardigde gietijzeren vuurtorens werden door hem
ontworpen. De vervaardiging van de
gietijzeren platen gebeurde in een
aantal ijzergieterijen die elkaar hevig
beconcurreerden, zoals De prins van
Oranje en Enthoven & Cie te Den
Haag. De Grofsmederij en Schretlen

Het kustlicht anders belicht
Dat vuurtorens niet alleen licht uitstralen aan de kust maar ook 'verlichting' geven op andere gebieden
moge blijken uit het bestaan van
vuurtorenjenever en Vuurtorenshag
genoemd naar de Brandaris. Met het
gebruik van de vuurtoren als beeldmerk hoopte men lieden die binding
met de zee hadden te overtuigen
juist het vuurtorenprodukt te kopen.
Hoe kan je nu vuurtorenshag beter
aansteken dan met lucifers van het
merk Euco waarbij je een serie van
twintig verschillende vuurtorenplaatjes kon sparen.
Een andere vorm van 'verlichting'
is het lenigen van nood, dit kon in
1933 gebeuren door een weldadigheidsuitgifte van briefkaarten ten
bate van het Nationaal Crisis
Comité, waarop een vuurtoren als
postzegel stond afgebeeld. En sinds
enkele jaren kan men met een vuurtoren als bankbiljet van ƒ 250,- ook
een schuld verlichten. Er bestonden
ook lampen welke bij wegafzettingen
gebruikt werden van het merk vuurtoren. Ook de schilder Mondriaan
'verlichtte' de kunstgeschiedenis met
zijn eigentijdse weergave van de
vuurtoren van Westkapelle waarvan
hij als doekvullend onderwerp drie
verschillende schilderijen maakte,
(zie omslag tijdschrift)
Tentoonstelling in Scheveningen
Een aantal van deze voorbeelden
kunt u, met een-overzicht van de
vuurtorengeschiedenis, in Scheveningen bekijken. Op deze goed verzorgde tentoonstelling is een maquette te zien waarop alle Nederlandse vuurtorens te vinden zijn.
Naast attributen die met de torens
zelf te maken hebben zoals lampen
e.d. zijn ook verschillende kunst- en
reclamevoorbeelden te zien in Museum Scheveningen, Neptunusstraat
92 te Scheveningen 070-3500830.
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De expositie duurt tot en met 31 januari.
A. J. Barnard is specialist op het gebied van de industriële archeologie
te Hardenberg.

De brandaris op Terschelling zoals deze op een
ansichtkaart staat afgebeeld. Gebouwd in 1594.
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met de sloop van de havezates Oevelgunne en Bringenborg (het geboortehuis van de dichter Staring).
Het veronderstelde schuldbesef
bleek echter bij het toenmalig gemeentebestuur niet aanwezig. Wel is
toen waarschijnlijk de basis gelegd
voor de latere monumentenverordening. Gendringen was hiermee de
tweede gemeente in Oost-Gelderland, na Aalten.
Anno 1990 heeft het gemeentebestuur de locale monumentenzorg redelijk voortvarend ter hand genomen, maar is tegelijk de egalisatie
van de laatste opstal op het kasteelterrein van De Swanenburg bijna
voltooid. Het gaat vanzelf, zolang in
weemoed achterom gekeken wordt
en bij het 'onverklaarbare natuurlijk
verval' van het heden iedereen op
iedereen blijft wachten.
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