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Onlangs ontving de gemeente Vlissingen een
verrassende brief van Staatssecretaris H. A.
de Boer, die de zorg voor onze monumenten
onder zijn hoede heeft. Daarin geeft deze nl.
een vergunning om het bekende Van Dishoeckhuis, dat anderhalve eeuw als stadhuis
heeft gefungeerd, te slopen. Maar de Gemeente had helemaal geen sloopvergunning
aangevraagd, integendeel, zij was juist bezig
in samenwerking met de provincie Zeeland
en het Ministerie van V.R.O. een verplaatsingsplan voor dit gebouw uit te werken op
grond van een exploitatieopzet waarvan het
'gat' niet al te groot meer was. Daarmee
hoopte zij een eind te maken aan de al meer
dan vijftien jaren van onzekerheid over de
toekomst van dit unicum in de barokke
bouwkunst in Nederland.
Het pand werd in het begin van de 18de
eeuw als particulier woonhuis gesticht door
Mr. Anthonie Pieter van Dishoeck aan de
toenmalige voornaamste haven van de stad.
Architect was J. P. van Baurscheit de Jonge,
zoon van een bekende beeldhouwer, die zelf
veel van de prachtige stucplafonds vervaardigde.
In een rapport van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg wordt het belang van dit
monument onder meer aldus verwoord:
'Ons land is arm aan belangrijke voorbeelden van architectuur uit het tijdperk
van de barok. Over geheel Europa treft
men talrijke 18e eeuwse kloosters en kastelen in de kenmerkende wijdse aanleg
van die tijd aan. Bij onze grenzen houdt
deze grote architectuur echter plotseling
op en hebben de gebouwen een kleiner,
meer burgerlijk, formaat. Het Van Dishoeckhuis. .. is voor meer bescheiden Nederlandse verhoudingen een der belangrijkste voorbeelden van barok-architectuur. Van de stadspaleizen, die de rijke
burgers zich in die dagen konden veroorloven te bouwen, is het een der meest
monumentale en brengt het iets van de
rijke Europese bouwkunst in het kleinere
Hollandse milieu.
... Was het Vlissingse Van Dishoeckhuis
in de 18e eeuw reeds een van de allerbelangrijkste huizen van ons land, door de
grote vernielingen die er in later tijd alom
hebben plaatsgevonden, is het van wat
ons rest een van de meest monumentale,
zo niet het allermonumentaalste woonhuis uit de 18e eeuw... een der meest
waardevolle monumenten van ons land.
Het feit dat bouwjaar, opdrachtgever en
architect van dit pand bekend zijn, iets
wat zelden voorkomt, maakt het bovendien tot een mijlpaal in de Nederlandse
kunstgeschiedenis'.

In het juninummer van vorig jaar brachten
we het nieuws van het verplaatsingsplan met
de mededeling dat Gemeente, Provincie en
Rijk zich samen sterk maakten Voor het behoud van dit gebouw. 'Rijk' blijkt dus echter
alleen V.R.O. te betekenen en niet - wat het
meest voor de hand zou liggen - C.R.M.
Geen eenvoudige of goedkope operatie zo'n
verplaatsing, maar dit monument is, hoewel
intussen vervallen en deels onherstelbaar
vernield, die inspanning meer dan waard. In
1963 besteedde Ton Koot er in ons tijdschrift
een boeiend, uitvoerig artikel aan uitmondend in een pleidooi voor verplaatsing. De
enige oplossing om hef te behouden, zo stelde hij, omdat de Houtkade waaraan het gebouw ligt van bestemming verandert ten behoeve van de scheepswerf 'De Schelde' en
de gemeente het gebouw gaat verlaten als het
nieuw te bouwen stadhuis klaar is.
Ook uit bovengenoemde brief van de.Staatssecretaris wordt duidelijk hoe belangrijk het
behoud van het gebouw wordt geacht. Uitvoerig wordt uit het advies van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg geciteerd,
die - mede uit kostenoverwegingen - een
Een deurpartij in de hal toen het van
Dishoeckhuis stadhuis was.
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vereenvoudigd verplaatsingsplan bepleit
(niet perfect restaureren van onderdelen die
echt verloren zijn gegaan - zoals delen van
het stucwerk -, maar de essentie van het nog
aanwezige behouden). Hoewel dit advieslichaam van het Ministerie uiterst gereserveerd staat tegenover deze 'onnatuurlijke'
vorm van monumentenzorg, acht het verplaatsing in dit geval toch gerechtvaardigd.
Ook het onderwerp van genoemde brief 'restauratie Van Dishoeckhuis' duidt niet op het
willen opgeven van het gebouw. De conclusie van de Staatssecretaris, dat vanwege
geldgebrek sloop de enige oplossing geacht
moet worden, komt dan ook onverwacht en
lijkt niet de meest logische. Bij de verschillende betrokken instanties zal deze op zijn
minst bevreemding wekken en naar wij aannemen, ook wel ergenis. Zeker bij V.R.O.,
waar men bezig was alle ten dienste staande
regelingen toe te passen om C.R.M bij deze
taak te helpen.
Het is onze mening dat toch op zijn minst de
mogelijkheden van het voorstel van de Rijkscommissie nader uitgewerkt hadden moeten
worden.
De sloopvergunning die in 1975 werd verleend had, gezien de voorwaarden die daaraan gesteld werden en de manier waarop die
verwoord was, maar één bedoeling: het gebouw moet elders voortbestaan, met een passende functie.
Het is zeer te betreuren dat dit een daartoe in
het leven geroepen comité niet is gelukt en
de Staatssecretaris heeft gelijk als hij stelt,
dat verschillende omstandigheden thans ongunstiger zijn. Of bedoelt het Ministerie met
de 'nieuwe' sloopvergunning eigenlijk hetzelfde als met de oude? Wil de Staatssecretaris ons wakker schudden door ons te confronteren met de uiterste maatregel?
In ieder geval is de handschoen opgepakt.
Evenals de Stichting 'Stadsherstel Vlissingen', en in onderling overleg, heeft Heemschut een Kroonberoep ingesteld tegen de
nieuwe beschikking van de Staatssecretaris,
met als argumentatie dat de voorwaarden die
thans aan de sloopvergunning gesteld worden sterk verschillen van die van 1975 en zoals we hierboven hebben uiteengezet - de
belangen van het monument nu niet bepaald
dienen. Zo'n beroep heeft een schorsende
werking, zodat er in ieder geval niet meteen
gesloopt kan worden.
Stadsherstel Vlissingen wil - in afwachting
van een nieuwe beschikking - een landelijke
inzameling organiseren. De duizenden handtekeningen die in 1975 werden verzameld
naar aanleiding van een oproep tot adhaesiebetuiging voor het behoud van het Van Dishoeckhuis geven hoop.
In het verleden zijn minder belangrijke gebouwen door verplaatsing van de ondergang
gered. We mogen dit unieke gebouw toch
niet definitief verloren laten gaan, omdat we
nu niet direct weten waar het het nog resterende benodigde geld vandaan moet komen?

entenzorg in
Indonesië
In het april/mei nummer van 1981 schreef ik
iets over het restaureren van oud-Indonesische monumenten; de aanleiding werd gevormd door het proefschrift van dr. ir. Parmono Atmadi over de gebouwen die voorkomen op de reliëfs van Borobudur. Gelukkig
is daarvan inmiddels een gedrukte versie verschenen (1). Hoeveel er inderdaad in de laatste halve eeuw, door de politieke ontwikkelingen heen, aan restauraties tot stand is gebracht kan men ervaren door Berlage's boeiende en met mooie tekeningen geïllustreerde
boek 'Mijn Indische Reis' (2) nog eens door
te nemen. Menig fascinerend tempelcomplex
wordt daar als 'oninteressante ruïne' af ge-

Afb. 1: Maquette van het fort Rotterdam te Ujang
Pandang (Makassar). Foto C.L.T.G.

daan; de oude stenen werden sedertdien weer
met zorg in elkaar gepast.
Ik vermeldde reeds, dat de Monumenten verordening van 1931 zowel oud-Indische als
oud-Nederlandse monumenten kon beschermen. 'Nederlands' mag wel tussen aanhalingstekens: reeds in de loop van de 18e
eeuw is er, vooral op Java, een duidelijke
invloed vanuit de rijke oude traditie ter plaatse op dat wat voor Nederlanders wordt gebouwd (3). Dit aspekt van de Indonesische
monumentenzorg vormde al in 1972 aanleiding voor bezoeken aan Jakarta en Ujung
Pandang.

J. B.-R.

FORT IN MAKASSAR
Om met het laatste te beginnen: in de oudste
kern van deze grote stad, Makassar, staat het

grote 17e eeuwse V.O.C, fort Rotterdam;
een heel complex van gebouwen, omringd
door zware muren en bastions, primair gericht op het weerbaar zijn tegenover collega's-Europeanen die hier ook wel hun vestigingen wilden. De gebouwen zien er erg
Hollands uit (afb. l t/m 3), maar de profielen
van de lijsten vertonen Portugese invloed.
Zij waren de éérste Europeanen in deze streken en kennelijk was er al een traditie in het
'bouwen voor europeanen' ontstaan, die tijdens de V.O.C, tijd zijn voortzetting vond
(3).
Het fort was tijdens en na de oorlog helemaal
met optrekjes in- en volgebouwd. In de zesti-

ger jaren werd het weer 'schoongemaakt' en
sedertdien werd er elk jaar een blok gerestaureerd. Het complex is nu gereed en funktioneert als cultureel centrum: het huisvest een
museum, een regionaal kantoor van de Oudheidkundige Dienst, cursussen in talen, muziek, dans en schilderkunst.
STADHUISPLEIN
Tegen 1970 kwam de gedachte op, het voormalig stadhuisplein van Batavia, de oudste
kern van de millioenenstad Jakarta, te restaureren: een initiatief van de toenmalige stadsgouverneur Ali Sadikin. Een Italiaan, Sergio
dello Strologo, had daarbij namens Unesco
een coördinerende taak. De feitelijke restauratiewerken werden door de aan de stad verbonden architekten Chong, Damais en Martono geleid. In het kader van een samenwerkingsverband met Amsterdam bracht ook architekt H. J. Zantkuyl (gemeentelijk buro

