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Vooruitblik
ERFGOED & AMBACHT

Het is zaterdag vroeg in de ochtend, de zon breekt door en het is doodstil buiten. In de verte hoor
ik alleen het gekraai van een haan. Ik krijg drang om te schrijven!
Met een kop koffie trek ik me terug op mijn werkkamer.

De nieuwsbrief van Erfgoed & Ambacht krijgt de verdiende aandacht. Bij elke nieuwsbrief en bij
artikel wat ik schrijf moet ik prioriteiten stellen. Er valt zoveel te schrijven over onze erfgoedsector
en er zijn vele onderwerpen die schreeuwen om aandacht. Maar laten we beginnen bij het begin.
Het ontstaan van onze naam ‘Erfgoed & Ambacht’, welke niet zomaar is geboren. Het behoud van
erfgoed kan immers niet zonder de goed opgeleide ambachtsman of vrouw. En laten we eerlijk en
realistisch zijn, er zijn vele ambachten die voortgezet moeten worden en aandacht nodig hebben.
Ondanks dat er al vele instanties zijn die goede opleidingen ontwikkelen en aanbieden, blijft
een tekort aan goede ambachtslieden bestaan. Ik bemerk bijvoorbeeld een duidelijk tekort aan
goede wandbespanners. Om weer meer goede wandbespanners te krijgen moet je de jongere
generatie benaderen en inspireren. De goede wandbespanners die er nu zijn moeten hun passie
en kennis voor hun vak delen!

Er is dus nog heel wat werk aan de winkel. Erfgoed & Ambacht zal daarom ook haar middelen
inzetten om hier een bijdrage aan te leveren. Zo gaan we in januari d.m.v. een talkshow in gesprek
met diverse ambachtslieden en houden we in maart weer een event met een goed gevuld
programma. Met kennisdeling creëer je binding en kan je een inspiratie zijn voor velen.

Erfgoed & Ambacht, onlosmakelijk met elkaar verbonden!

Issabella van Baaren
Initiator Erfgoed & Ambacht
Owner Issabella-Interiors
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“William Morris”
Verwoord door
Herma van Solkema
Salesmanager Morris & Co fabrics/wallpaper
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VAKMANSCHAP EN COLLEC TIE WILLIAM MORRIS
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vandaag nog steeds geproduceerd, zowel in de
oorspronkelijke kleuren, als wel met een moderne
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en vakmanschap stond dan ook centraal. Het
vakmanschap begon al aan de tekentafel en werd
voortgezet tot in elk detail van de productie. Zo staat
William Morris ook bekend om zijn blokdrukstoffen
en -behang. Zijn stijl is representatief en geeft een
in zijn ontwerpen veel bloemen en bladeren, maar
ook vogels terugkomen. Elk motief heeft altijd zijn
eigen symboliek. Net als in de Middeleeuwen zijn
zijn patronen tweedimensionaal. Als je de symboliek
van William Morris wilt samenvatten, dan staat hij
voor saamhorigheid, kalmte, harmonie, respect en
onschuld.
Ik ben blij dat ik zijn stoffen en behang in Nederland
mag vertegenwoordigen. Elke stof heeft zo zijn

Column

voorkeur aan naturalistische vormen weer. Je ziet

eigen verhaal en wordt nog op ambachtelijke
wijze geproduceerd. Ik draag de geschiedenis van
zijn stoffen graag over aan mijn klanten. Je voelt
de verf letterlijk op het behang zitten en dit geeft
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I N G E S P R E K M E T R E S TAU R AT I E A R C H I T E C T
DIEDERIK SIX

DIEDERIK SIX

In gesprek met.....

‘Modernisme heeft de ziel uit het erfgoed gehaald’
Aan het woord is Diederik Six, gespecialiseerd restauratie-architect en oprichter-directeur van Six Architects
B.V. Diederik wil één bijzonder project uitlichten en vertelt aan de hand hiervan over zijn visie en werkwijze.
Zocher als inspiratie
‘Bouwen aan de toekomst, met respect voor het verleden’, dat is ons motto.
Je moet verbinding leggen met het verleden om de geschiedenis voort te zetten voor ons nageslacht, oftewel,
gebruik het verleden als inspiratie voor een duurzame toekomst’! Diederik is hier erg uitgesproken in. Naast
restauratie van kastelen en landhuizen is Six Architects onderscheidend in traditionele nieuwbouw, zoals het
recent opgeleverde project La Couronne, in Vught.
‘Alle woningen waren meteen verkocht´, zegt een trotste Diederik. ´Wij hebben geschiedenis geschreven met
dat project en dat zeg ik met recht´. Hij vervolgt: ‘Vught heeft voornamelijk de naam een villadorp te zijn,
dit klopt deels maar er zijn ook straten met traditionele arbeiderswoningen. Aan de Irenelaan, geografisch
gesitueerd tussen het station en het centrum, bevond zich een oud schoolgebouw, een voormalige
huishoudschool. De gemeente Vught wilde een kwaliteitsvisie op het gebied en schreef een opdracht uit voor
een basisplan zonder op voorhand uitspraken te doen over het uiteindelijke gebruik. Dat zou pas op basis van
dat basisplan worden bepaald. Wij maakten een plan waarbij wij ons hebben laten inspireren door de ‘Zocher
wand’ in Utrecht. Aan de Van Asch van Wijckskade in die stad bevindt zich een rij imposante neoclassicistische
woonhuizen die zijn ontworpen door de bekende (landschaps)architect en stedenbouwkundige’.

Historische poort en gevelovergang
De integratie van een ontwerp in de omgeving maar altijd met respect voor de historie vindt Diederik
essentieel. ‘In Vught hebben we dit letterlijk laten zien door het ornament van het schoolgebouw uit 1953 te
behouden en te transformeren tot de toegangspoort naar de entree aan de achterzijde van de woningen. Ook
is er in het deel van de gevelwand, welke aansluit op de zijstraat met kleinschaliger woningen, een aansluiting
gecreëerd met een ander type gebouw. Hierdoor wordt de overgang niet te abrupt. Groen rondom een project
vind ik altijd erg belangrijk, dit moet altijd in saamhorigheid met de omgeving zijn. De wisselwerking tussen
dit ontwerp en het groen is prachtig want aan de overkant van de woningen ligt een mooi oud stadspark’.
Samenwerking met uitvoerder en duurzaamheid
‘Er is een markt voor traditionele nieuwbouw’, zegt Diederik. ‘Dat begrijpen ze ook bij Dura Vermeer, zij
hebben het project uitgevoerd. Wij hebben een goede onderlinge relatie, wij begrijpen elkaar en wij worden
als ontwerper betrokken bij elk detail. Ook op het gebied van duurzaamheidsoplossingen willen we voorop
lopen. Duurzaam met een ambachtelijke uitstraling, dat kan’. Diederik vertelt over bijvoorbeeld het gebruik
van hoogwaardig glas en zonnepanelen, die wel uit het zicht worden geplaatst. Want: het traditionele
vakmanschap staat borg voor een lange toekomst!
www.six.nl
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HEILIGE NACHTEN
OVERNACHTINGSCONCEPT REDT ICONISCHE GEBOUWEN EN HUN VERHALEN

Stil je reishonger met Heilige Nachten.

Heilige Nachten start met het aanbieden van overnachtingen in
kerkgebouwen. Heilige Nachten is een ‘pop up’ concept: zonder
aantasting van de waarden van de kerk wordt een knusse ‘huiskamer’
gecreëerd waar mensen overnachten. Dit concept is dus mogelijk in
leegstaande kerken, maar ook in kerken nog in de eredienst zijn of
die daarnaast nog andere activiteiten hebben.

Deze bijzondere toevoeging aan het toerisme in Nederland, geeft
iedereen die dat wil uit binnen- en buitenland, dé kans om een
nacht door te brengen in een bijzonder gebouw. Voor een unieke
ervaring, of een moment van bezinning. De gasten die ’s nachts
de hele kerk voor zichzelf hebben dragen op meerdere manieren
bij aan het voortbestaan van de iconische kerkgebouwen en hun
verhalen: 1. Een groot deel (40%) van de opbrengst gaat direct
terug naar het kerkgebouw en dus brengt men structureel een
deel van de inkomsten. 2. De maatschappelijke betrokkenheid voor
kerkgebouwen wordt vergroot bij een breder publiek. 3. Het geeft
eigenaren meer tijd om na te denken over de mogelijkheden van hun
leegstaande kerkgebouw, terwijl het toch in gebruik is.

Heilige Nachten is een initiatief van Sanne Kiel en Jennemie
Stoelhorst.

Meer informatie, boeken of interesse voor uw eigen kerkgebouw?
Neem vrijblijvend contact op met info@heiligenachten.nl

G O U D L E E R AT E L I E R VA N S O E S T
SEBASTIAAN VAN SOEST

SEBASTIAAN VAN SOEST

GOUDLEERSPECIALIST

Tweede generatie goudleermakers houdt het ambacht levend.
Sebastiaan van Soest is gespecialiseerd in conservering én restauratie van goudleer. Ook maakt hij nieuw
goudleer en dat is extra uniek want hij is hiermee de enige specialist in ons land!
Hij vertelt over zijn eeuwenoude en unieke ambacht. Sebastiaan zal tijdens de tweede editie van het event
Erfgoed & Ambacht aanwezig zijn in de voormalige Kapittelzaal van de Janskerk in Utrecht. Deze locatie is
zeker voor Sebastiaan een unieke en bijzondere plek. Het prachtige 18-eeuwse goudleerbehangsel in deze
zaal is namelijk door Sebastiaans ouders gerestaureerd.
Familiebedrijf
‘Ik ben opgeleid in de praktijk, door mijn vader, vertelt Sebastiaan. Hij was een pionier op het gebied van
goudleer maken en mijn grote voorbeeld. Hij leerde me het vak maar overleed veel te vroeg.
Hij was bezig met de restauratie van het goudleerbehangsel in de Staalmeesterskamer van museum de
Lakenhal in Leiden en ik heb toen deze restauratie voortgezet en afgerond’. Uiteindelijk heeft Sebastiaan het
atelier van zijn ouders overgenomen en is hij de tweede generatie goudmakers die het oude ambacht van
goudleer maken in leven houdt.
Reconstrueren koperen mallen.
Naast natuurlijk zijn vader werd Sebastiaan veel geïnspireerd door de 17e-eeuwse goudleermakers Jacob
Dircxz de Swart en Maarten van den Heuvel. Hij vertelt bevlogen over hoe je goudleer maakt en dat dat
eigenlijk nog steeds gedaan wordt door gebruik van technieken die deze Hollandse goudleermeesters ook
gebruikten. ´Belangrijk in het proces waren koperen mallen’, zegt Sebastiaan. Hiermee werd reliëf, waar vooral
Nederlands goudleer bekend om is, in het leer gedrukt. Helaas is er bijna geen enkele mal uit het verleden
bewaard gebleven, alles is omgesmolten. Ik ben nu bezig om deze mallen naar oorspronkelijk model te
reconstrueren’.
Hij legt uit hoe het proces van goudleer maken in zijn werk gaat. Dat goudleer eigenlijk niets met goud te
maken heeft maar dat er op het opgespannen leer tijdens de laatste bewerking een laagje bladzilver wordt
gelegd, wat vervolgens wordt voorzien van gele vernis.

Restauratiespecialist
Bij historisch goudleer is goede conservering noodzakelijk. De behangsels zijn vaak al honderden jaren aanwezig.
Sebastiaan vertelt verder: ‘Voordat ik mijn restauratieplan opstel ga ik eerst bestuderen wat er aan de hand is. Als ik een
zwarte verkleuring zie, dan is er vaak oxidatie van het bladzilver opgetreden. Als ik zie dat vezels van het leer loskomen
(rode rot) dan betekent het dat de eiwitten in het leer zijn aangetast als gevolg van een chemische reactie van vuil en
vocht wat in het leer is gekomen. Ik werk uitsluitend met plantaardig gelooid leer als ik niet meer te redden stukken
oorspronkelijk leer moet vervangen. Dit plantaardig gelooid leer heeft dezelfde eigenschappen van het oorspronkelijke
leer. Wat erg belangrijk is voor de restauratie.
Het leer moet bij een restauratie altijd worden verwijderd. Het leer wordt vanaf de achterzijde behandeld, er wordt
gekeken of de eiwitten niet zijn aangetast en de ph waardes worden gemeten. De voorzijde wordt droog gereinigd en
indien nodig met een speciale reiniger, deze behandel je als een schilderij zeg ik altijd.
Ik maak altijd een restauratieplan en trek gemiddeld een half jaar uit voor een grote restauratie. Het leer heeft rusttijden
nodig tussen verschillende behandelingen. Een restauratie is kostbaar en moet op de juiste wijze gebeuren. Soms zijn er
door eigenaren, beheerders bijvoorbeeld met tape kunst en vliegwerk oplossingen bedacht, dan ben je nog verder van
huis! Als ik klaar ben met een restauratie wil ik dat mensen niet kunnen zien dat het gerestaureerd is. Aangevulde stukken
nieuw leer verf ik in een egale kleur wat het originele goudleer versterkt. Aan goudleer mag je best zien dat het heeft
geleefd. Behoud van authenticiteit is het belangrijkste!
Nieuw goudleer
Sebastiaan is de enige Nederlandse maker van nieuw goudleer. Zijn missie is om goudleer nieuw leven in te blazen en er
een moderne toepassing en uitstraling aan te geven.
Hij maakt prachtige ontwerpen zoals het prijswinnende kamerscherm (Best of Europe 2018 at Homo Faber in Venetië)
waarmee hij ook deelnam aan Masterly The Hague 2019 (zie kader 2).
Ook ontwerpt hij goudleer voor bijvoorbeeld tassen, schoenen, stoelen en wandtapijten.

Leuk weetje: de term patser komt voort uit
het ambacht van goudleer maken. Metaal
dun maken bij het maken van goudleer
werd “patsen” genoemd, een “patser” is
nog steeds iemand die overdreven met zijn
rijkdommen pronkt.

Sebastiaans werk is regelmatig te zien op toonaangevende beurzen en events zoals
Salone del Mobile in Milaan en Homo Faber in Venetië. Ook was hij onlangs een
opvallende deelnemer aan het festival Masterly The Hague, een jaarlijks festival
waarbij schilderijen van Hollandse Meesters uit de Gouden Eeuw worden gekoppeld
aan Dutch Design.
Sebastiaan nam deel met een prachtig kamerscherm waarmee hij op de prestigieuze
beurs Homo Faber de prijs van ‘the best of Europe’ heeft gewonnen.
Homo Faber is een unieke showcase van het werk van de beste Europese
ambachtslieden en hun vakmanschap. De eerste editie van de beurs in 2018 trok ruim
60.000 bezoekers van over de hele wereld. De beurs wordt georganiseerd door de
vermaarde Michelangelo Foundation.
‘Homo Faber, vertelt Sebastiaan, ‘is echt één van de mooiste beurzen die er is. Het
kamerscherm waarmee ik de prijs won is geboren uit een samenwerking die is ontstaan
tijdens Masterly, the Dutch in Milano tijdens Salone del Mobile in Milaan. Het frame
is ontworpen door Edward van Vliet en gemaakt door Gardelux. Het kamerscherm is
gebaseerd op mijn muze Jan Verkolje. Een portret van Abraham van Bleyswijck (16631739) Het kamerscherm past mooi bij de kleurstelling van het schilderij en toont
goed de rijkdom uit deze tijd. Afgebeeld zijn de vijf zintuigen gecombineerd met
ranken, bloemen en fruit naar het werk van Maarten van de Heuvel omstreeks 1640’.

WWW.GOUDLEERATELIERVANSOEST.NL
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ANDRÉ RUSSCHER
TEKST & BEELD

Mijn passie voor erfgoed wil ik vertellen
in woord én beeld.
In de vorige Nieuwsbrief heb ik mezelf en mijn bedrijf Russcher Tekst & Beeld al even kort geïntroduceerd als
mediapartner van Erfgoed & Ambacht, nu mijn hele verhaal.
Ruim drie jaar geleden ben ik mijn bedrijf Russcher Tekst & Beeld begonnen, maar de passie was er al langer.
Ik heb altijd een fascinatie gehad voor erfgoed, historie, architectuur en fotografie. Tijdens een periode van ‘in
between jobs’ maakte ik vele loopkilometers in mijn woonplaats Utrecht.
Ik leerde de stad intensief kennen en begon mij steeds meer af te vragen welke verhalen hoorden bij die
prachtige monumenten waar de stad zo rijk aan is, of bij die rafelranden vol industrieel erfgoed. Fotogeniek
is het allemaal gegarandeerd, maar ik wilde de verhalen optekenen en vertellen. Ik kreeg en pakte kansen.
Zo mocht ik eens in mijn eentje fotograferen in de (toen nog) niet gerestaureerde en inmiddels beroemde
Werkspoorkathedraal, een fascinerende ervaring. Ik ging om ervaring op de aan de slag als vrijwillig
medewerker PR & Communicatie bij Rijksmonument Villa Jongerius, een evenementenlocatie met een verhaal.
Ook ging ik blogs en artikelen schrijven over monumenten en monumentenbeleving en ging een opleiding
volgen aan de Fotoacademie om mijn fotografie skills verder uit te diepen.
Dit was wat ik wilde en ik was vastbesloten het er het beste uit te halen wat er in zat!

Mijn opdrachtgevers hebben iets gemeen, ze delen mijn passie en beleven erfgoed elk op hun eigen manier.
Ik leg de beleving van erfgoed vast, in tekst en / of beeld, vaak in combi, want dat is mijn meerwaarde! Ik
fotografeer erfgoedspecialisten in actie, ik vertaal hun passie, volg ontwikkel-, restauratie-, renovatie-,
verduurzamings-, transformatie- en herbestemmingsprojecten, vaak van A tot Z. Ook interview ik specialisten,
vakmensen en liefhebbers en deel hun verhaal en/of kennis door middel van artikelen. Ik fotografeer vaak
monumentaal, maar soms ook ‘ander’ vastgoed, van binnen en van buiten en vaak tijdens het ‘blauwe uurtje’
want dan gaan gebouwen extra shinen! Daarnaast breng ik ook evenementen binnen de sector in beeld. Ik
leg de sfeer vast maar breng vooral ook de mensen in beeld die zo´n evenement maken en glans geven. Een
mooi voorbeeld is een erfgoeddebat t.g.v. de laatste Provinciale Statenverkiezingen. Omdat een debat met
zo’n onderwerp mijn natuurlijke interesse heeft ben ik in staat om met nog een tandje extra de emoties van
de debaters, de debatleider, in dat geval een bekende journalist, en het publiek vast te leggen.
Goed op hoogte blijven van wat er speelt in de sector vind ik erg belangrijk. Eén van de manieren om dat actief
te doen is actieve deelname aan erfgoed gerelateerde platforms, werkgroepen en communities. Ook volg ik
mijn (potentiële) opdrachtgevers uiteraard actief op social media. Ik hoor, zie en lees veel van wat er speelt in
de erfgoedsector.
Mijn huidige opdrachtgevers zijn (restauratie)architecten, monumenteneigenaren / huurders,
projectontwikkelaars, bouw- en vastgoedbedrijven, stichtingen en organisaties die behoud van erfgoed (en
landschap) als doelstelling hebben, erfgoedspecialisten, vakopleidingen, communicatie bureaus en (erfgoed)
adviesorganisaties, noem maar op.
Nog steeds maak ik kilometers. Tijdens vakanties neem ik vaak net even een omweg en ontdek veel moois
terwijl de rest van het gezin de kortste route neemt. Tijdens de meest recente vakantie in Kroatië was ik
bezig de indrukwekkende monumentale vuurtoren te ontdekken en fotograferen, terwijl vrouw en kinderen
vooral van het idyllische strandje ernaast genoten. Tijdens recentelijk bezoek aan het fraaie Leuven haalde
ik herinneringen op aan de korte tijd dat ik er heb gewoond, maar ondertussen dook ik ook in een aantal
fascinerende herontwikkelingsprojecten m.b.t. industrieel erfgoed. En, en passant moest ook het fantastische
wereldberoemde gotische stadhuis op de gevoelige plaat, tijdens het blauwe uur! Ook in eigen land ga ik
vaak op pad om verhalen in tekst en beeld te zoeken en te vinden. Ik laat veel zien op social media en af en
toe schrijf ik een blog, met eigen foto’s uiteraard, en plaats deze op mijn website. Ik vind het erg leuk om
mijn expertise nu ook in te mogen zetten voor Erfgoed & Ambacht. Ik doe dit in de vorm van redactionele
werkzaamheden en zorg uiteraard ook voor mooie beelden.

Mocht u meer van mijn werk willen zien, neem
dan vooral eens een kijkje op mijn website:
www.russchertekstenbeeld.nl
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WHAT’S NEXT.....

20 maart 2020
Erfgoed & Ambacht Event

IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF.........
“IN DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF.........

Check de vernieuwde website van ERFGOED & AMBACHT

Zijn wij in gesprek met twee inspirerende erfgoedspecialisten
Flip van de Burgt & Remco Strooij

WWW.VANDEBURGTENSTROOIJ.NL

Meer nieuws over de talkshow ‘Erfgoed & Ambacht Talk’ die op
23 januari 2020 plaats gaat vinden in Doorn. Alle deelnemers
aan deze bijzondere talkshow zullen in ons nieuwsbrief worden
uitgelicht.

Ook zal het volledige programma van de tweede editie van
Erfgoed & Ambacht Event worden bekend gemaakt. De tweede

foto: André Russcher

editie zal op 20 maart 2020 plaatsvinden in de prachtige Janskerk

Heeft u een mooie aanvulling voor onze nieuwsbrief? Neem dan

in Utrecht.

graag contact op met de REDACTIE Issabella van Baaren

