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Lijst wederopbouwmonumenten

•

Bij de NTs-reactie op de plannen van minister Plasterk van OCW voor de Modernisering van
de Monumentenzorg, verstuurd in februari 2009, heeft de NTs een zelf samengestelde lijst
toegevoegd van groene wederopbouwmonumenten.
Op de lijst staan ongeveer dertig volgens ons monumentwaardige objecten, die in schaal variëren van gehele landschappen
tot tuinen. De lijst is een poging om aan te tonen dat niet alleen
gebouwde objecten uit de wederopbouwperiode vragen om erkenning, maar dat ook landschappen, parken en tuinen uit die
periode aandacht nodig hebben. Op de NTs-wensenlijst staan
natuurlijk tuinen van Mien Ruys, maar ook van Hans Warnau en
de eigen tuin van de stedenbouwkundige P.Verhagen evenals de
begraafplaats van Wim Boer in Doorn en de kern van Nagele.
Op de lijst zijn ook de landschappen van de grote ruilverkavelingen vermeld, zoals Tielerwaard-West en Oukoop-Kortrijk. Met
het plaatsen van gehele landschappen wordt natuurlijk wel de
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discussie opgeroepen of landschappen wel tot monument kunnen worden verklaard. Moeten we het begrip groen monument
een andere inhoud geven? Of moeten we eigenlijk denken in
meerdere soorten monumenten met een verschillende bescherming?

In een gesprek over hedendaagse tuinarchitectuur signaleerden enkele NTs-donateurs enige

Van het ministerie heeft de NTs nog geen reactie op de NTs-lijst
ontvangen. Wel is er grote belangstelling van de zijde van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De RCE heeft de
objecten van de lijst opgenomen in hun gedetailleerde inventarisaties van monumentwaardige objecten.

waarmee een traditie is opgepakt; tot enkele jaren geleden publiceerde de NTs regelmatig rap-

Erkenning voor tuinen uit de wederopbouwperiode: de
kleine binnentuin van een gebouw van de Universiteit
van Tilburg. Een ontwerp uit 1962 van P.A.M. Buys.

tijd geleden dat, nu veel huizen in een neo-jarendertigstijl worden gebouwd, weinig bekend
is over tuinen uit de jaren dertig. De NTs heeft besloten om hier een studie aan te wijden,

porten over Nederlandse tuinarchitectuur.
Een eerste blik op de jaren dertig leert dat er toen, net als tegenwoordig, veel
stijlen naast elkaar bestonden. Het onderwerp van de studie breidde zich
uit, onderzoekers dienden zich aan en de NTs besloot het onderzoeksveld te
vergroten tot de werken van tuinarchitecten uit de twintigste eeuw, over wie
nog geen studie of monografie is verschenen.
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Canneman
Begin dit jaar is gestart met twee studies naar de werken van interessante
tuinarchitecten. Carla Schütte, student tuinarchitectuur aan de Hogeschool
Van Hall Larenstein in Velp, levert een bijdrage aan de studie naar de werken van het echtpaar Canneman-Philipse. De eigen tuin van het echtpaar
Canneman op Walenburg in Langbroek is jarenlang zeer nauw verbonden
geweest met de Nederlandse Tuinenstichting. Carla Schütte onderzoekt de
specifieke positie die het echtpaar innam in de Nederlandse tuinarchitectuur,
waarbij vooral hun samenwerking in projecten bijzonder is. Voor zover onze
blik nu reikt, schijnt Elias Canneman, als hoofdarchitect van de toenmalige
Rijksdienst voor de Monumentenzorg, vooral de structuur van de tuinen die
zij samen maakten en de bouwkundige elementen te hebben ingebracht en
Liesbeth Canneman haar grote kennis van planten en bomen en haar gevoel
voor elementen in de ruimte.
Haagse Kunstkring
De tweede studie is gericht op de tuinarchitecten van de Haagse Kunstkring.
Christie Weduwer, student cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van
Utrecht, begint deze herfst met een verkennend onderzoek.
Rode draad in de studies is de relatie tussen de architectuur en de tuinarchitectuur; tussen het gebouw en de tuin. De NTs is van plan om de studies te
publiceren. In het Tuinjournaal houden we u op de hoogte van de vorderingen in de onderzoeken. Als u iets wilt melden of bijdragen aan één van beide
studies, dan kunt u mij mailen op m.vanlidth@planet.nl
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Achterzijde Vredespaleis met de tuin ontworpen door
het echtpaar Canneman.

