
N o B O
Naoorlogs Bouwen in Overijssel

monumentale kunst uit de wederopbouw
kunst in beeld



inhoud
INLEIDING 5

MONUMENTALE KUNST 7

STAPPENPLAN VOOR BEHOUD 13

TIPS EN TRUCS 15

INVENTARISATIE MONUMENTALE KUNST IN OVERIJSSEL  
Gemeente Almelo 18

Gemeente Dalfsen 26

Gemeente Deventer 29

Gemeente Dinkelland 32

Gemeente Enschede 36

Gemeente Haaksbergen 48

Gemeente Hardenberg 50

Gemeente Hellendoorn 51

Gemeente Hengelo 58

Gemeente Hof van Twente 70

Gemeente Kampen 72

Gemeente Losser 74

Gemeente Oldenzaal 75

Gemeente Ommen 77

Gemeente Raalte 78

Gemeente Rijssen-Holten 80

Gemeente Steenwijkerland 81

Gemeente Tubbergen 82

Gemeente Twenterand 83

Gemeente Wierden 85

Gemeente Zwartewaterland 87

Gemeente Zwolle 89

COLOFON 96



inleiding

logse percentageregelingen is de samenwerking van

kunstenaars en architecten, de versmelting van architec-

tuur en beeldende kunst. De typisch Nederlandse

‘wederopbouwkunst’ was geboren en had  tientallen ver-

schijningsvormen: wandschilderingen, reliëfs, beeld-

houwwerk, mozaïeken, tegeltableaus, sgrafitto’s, intar-

sia’s, glas-in-lood, glas-in-beton en vele overgangsvor-

men daartussen.

De nieuwe kunst was als een steekvlam, fel en relatief

kortstondig. Na vijftien tot twintig jaar was de wederop-

bouw van Nederland voltooid. Nieuwe inzichten over

kunst, architectuur en inrichting van de openbare ruimte

halverwege de jaren zestig betekenden het einde van

deze kunstvorm. De ruimtelijke wonden uit de oorlog

waren geheeld. 

Donkere wolken

Heel veel van de gebouwen uit de periode tussen 1945

en 1965 en de daarmee (fysiek) verbonden kunst bepa-

len op veel plekken nog steeds het stadsbeeld. Maar

voor nieuwe generaties zijn de gedachten en bedoelin-

gen achter de opzet van wijken en gebouwen onduidelijk

geworden. De kunst, die de functie van de gebouwen

aan het publiek uitlegde en die positivisme predikte,

spreekt al jaren niet meer dezelfde taal als toen. Of wij

kunnen het als nieuwe generatie in een wederopge-

bouwde samenleving niet meer verstaan.

Er bestaan nauwelijks sterker uiteenlopende meningen

als over de kunst uit de wederopbouw periode. Het veel

gehoorde predicaat ‘lelijk’ voert nog steeds de boven-

toon. Maar gemis aan ‘schoonheid’ is niet de belangrijk-

ste reden dat veel kunst verdwijnt. Wanneer naoorlogse

Monumentale kunst uit de wederopbouwperiode

Direct na de Tweede Wereldoorlog likte Nederland zijn

wonden. Een enorme bouwexplosie verzachtte de pijn

van de oorlogsschade. Woningen, maar ook kerken,

scholen, gemeentehuizen en fabrieken werden in rap

tempo uit de grond gestampt. Soms was het leed zo

groot dat werd teruggegrepen naar de ‘goede oude tijd’.

Verwoeste gebouwen werden in oude luister hersteld of

herbouwd. Maar in veel meer gevallen bood de toekomst

ruimte voor verandering, voor een verbeelding van een

nieuwe, goede tijd na de zwarte jaren van de bezetting.

Die verbeelding kreeg niet alleen vorm in architectuur en

stedenbouw, maar ook in de beeldende kunst.

Al halverwege de negentiende eeuw bestond in

Nederland het fenomeen van de socialistisch geïnspi-

reerde ‘gemeenschapskunst’. Rooms-katholieke bewe-

gingen gaven opdrachten aan kunstenaars uit sociaal

belang. Het ging vooral om glazenierkunst, beeldhouw-

kunst en later ook wandschilderkunst.

Onder andere door het opdrachtgeverschap van de

overheid groeide dit in de jaren ’30 van de twintigste

eeuw uit tot een sociaal kunstenaarsbeleid. Kunstenaars

werkten niet langer alleen voor particulieren of de kerk,

maar zij maakten openbare kunst en werden door (rijks)

overheden betaald. Het privé karakter van kunst veran-

derde in een publiek karakter dat het welzijn van het

publiek moest vergroten. Dat was niet voor heel

Nederland een nieuw systeem, want in de steden

Amsterdam en Den Haag bestonden op gemeentelijk

niveau al rond de eerste wereldoorlog dergelijke regelin-

gen. Het waren de voorlopers van de bekende naoorlog-

se percentageregelingen. Het verschil met de vooroor-



monumentale kunstNederland (ICN), de specialisten op het gebied van beel-

dende kunst in Nederland. Dit instituut heeft ook een

stappenplan ontwikkeld dat eigenaren helpt de juiste

keuze te maken wanneer sloop van een kunstwerk

dreigt.  

Programma Naoorlogs Bouwen in Overijssel

De provincie Overijssel heeft in 2006 het programma

Naoorlogs Bouwen in Overijssel gesubsidieerd. Een pro-

gramma opgesteld door Het Oversticht om onder andere

aandacht te vragen voor kunst uit de wederopbouwperi-

ode. Het programma bevat drie bouwlagen: ‘Weten’,

‘Waarderen’ en ‘Gebruiken’. De achterliggende gedachte

is dat je eerst moet weten wat er in Overijssel aan

wederopbouwkunst is, dat je vervolgens de belangstel-

ling hiervoor wekt en aansluitend de waardering ervan in

positieve zin beïnvloedt om tenslotte mogelijkheden te

bieden voor het beheer en instandhouden van deze

kunst. Het programma Naoorlogs Bouwen in Overijssel

kent naast kunst ook de aandachtsgebieden: wijken en

kerken. Deze publicatie ‘Kunst in beeld, monumentale

kunst uit de werderopbouw’, bevat naast een overzicht

van kunst uit de wederopbouwperiode in Overijssel ook

informatie over de achtergrond van de kunst, gebruikte

thema’s en technieken en informatie over behoud en

onderhoud. Het valt daarmee onder de derde bouwlaag:

‘gebruiken’.

Leeswijzer

Wij geven u eerst het verhaal achter de kunst, het wat,

waarom en door wie. Daarna, als uw waardering al

gegroeid is, geven wij tips voor behoud en onderhoud

om meteen mee aan de slag te gaan. In het laatste deel

staat een overzicht van kunstwerken per gemeente, om

te vergelijken. Wij wensen u veel lees en kijk plezier. 

gebouwen hun functie verliezen of niet meer voldoen

aan de huidige eisen, worden ze vaak gesloopt en daar-

mee verdwijnt alles wat daar vast aan zit, zoals de beel-

dende kunst. Het is juist dit nagelvaste karakter van

wederopbouwkunst dat zijn ondergang tekent. Het wordt

met drager en al met de grond gelijk gemaakt. Ook los-

staande kunstwerken, die heel specifiek voor een ruimte

ontworpen zijn, raken door sloop van de ruimtebepalen-

de volumes hun uitstraling kwijt. 

Sloop en het verlies van objecten is van alle tijden. Dat

geldt ook voor de objecten uit de wederopbouwperiode,

maar omdat er tot voor kort nog geen kunsthistorisch

onderzoek naar gedaan was en een cultuurhistorische

waarde dus nog niet bepaald was, woog het niet mee in

het besluit om wel of niet te slopen. Niet zozeer de aan-

tallen kunstwerken die verdwijnen (het bestand is ook

erg groot dus dat cijfer is relatief) maar de onwetendheid

van de waarde is het grote probleem. En om die waarde

per object te kunnen bepalen moet je het kunnen verge-

lijken met zoveel mogelijke andere soortgelijke objecten.

Daarom hebben wij voor de provincie Overijssel een

grootscheepse inventarisatie gedaan naar kunst uit de

wederopbouwperiode. Deze lijst geeft inzicht in de hoe-

veelheid, soort en gaafheid en kan gebruikt worden om

een landelijk waarderingsysteem te ontwikkelen. 

Een kritische blik op met name de foto’s van deze lijst

geeft meteen een ander probleem weer. De nog wel

bestaande kunst wordt vaak slecht of niet onderhouden

en staat er vaak treurig bij. Geen wonder dat de term

lelijk hierdoor nog zo vaak gebezigd wordt. Behoud,

maar ook onderhoud van kunst is lastig, maar cruciaal

voor een positieve waardering. Daarom geven wij mid-

dels deze publicatie eigenaren ook tips om hun kunst-

werken goed te onderhouden. Bij deze publicatie is

samengewerkt met adviseurs van het Instituut Collectie
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Scholen hadden vaak eigen thema’s zoals spelende kin-

deren, lessen van het leven en bescherming. Op stati-

onsgebouwen komen spoorwegthema’s zoals weggaan,

vertrek en weerzien voor. 

Veel van de uitbeeldingen voegen zich in een eeuwen-

lange traditie van decoratie , zoals voor kerken en over-

heidsgebouwen. Maar vrijwel steeds zijn ze van hun

religieuze of spirituele lading ontdaan. De afbeelding

van zon, maan en sterren bijvoorbeeld, duidde eeuwen-

lang op lof voor de schepping van God, maar werd nu

vaker een metafoor voor bijvoorbeeld energie. Die ‘ver-

wereldlijking’ van beeldende thema’s was al in de

negentiende eeuw ingezet (zoals bijvoorbeeld aan het

Amsterdamse Centraal Station is te zien) en algemeen

verbreid geraakt in de jaren ’30 (zoals aan de

Amsterdamse bruggen is te zien met de beelden van

Hildo Krop). Alleen bij de overheidsgebouwen voor

bestuur en rechtspraak verschoot de themakeuze nau-

welijks van kleur: de justitie-afbeeldingen in een zeven-

tiende eeuws stadhuis verschillen niet wezenlijk van die

van de na-oorlogse rechtbanken.

Kunstwerken, meestal sculpturen, in de openbare ruimte

kennen hun eigen thematiek. Zij hoeven niet naar een

functie te verwijzen. Veel sculpturen hebben een

abstract karakter en gaan niet zelden over het thema

van de wederopbouw. Je vindt ze vaak op plaatsen

waar veel oorlogsschade was, zoals stadscentra. 

Optimisme viert hoogtij

Onder monumentale kunst verstaan wij zowel wand-

kunst als vrijstaande sculpturen. Kenmerkend is de

sfeer van optimisme en gedrevenheid en de diversiteit

in stijlen. In de beginjaren was de kunst nog vrij figura-

tief vormgegeven. Het was vooral bedoeld de functie

van het gebouw te benadrukken. Eind jaren ’50 vindt er

een kentering plaats naar meer abstracte kunstwerken.

Ook het scala aan onderwerpen loopt van alledaagse

dingen tot zware symboliek. De keuze voor het onder-

werp was vaak sterk afhankelijk van het gebouw waar

het voor gemaakt werd. Voor Nederland waren de grote

opdrachtgevers de rijksoverheid en daaraan gelieerde

organisaties zoals de toenmalige PTT, en de

Nederlandse Spoorwegen. Maar ook veel grote zelfstan-

dige bedrijven zoals banken met representatieve gebou-

wen, spendeerden een percentage van de bouwsom

aan een kunstprogramma.  

Deze banken gebruikten vrij traditionele thema’s.

Handel en goed beheer van kapitaal, maar vooral ook

welvaart en een optimistische kijk op de toekomst.  

Een ander veel gebruikte thema is de natuur; bomen,

bloemen en inheemse (streekgebonden) beplanting zijn

daarbij favoriet. Ook de zon, maan en sterren, bedoeld

als krachtbronnen, komen veelvuldig voor. 

Veel thema’s gaan over goed gezag en rechtvaardig-

heid, omdat de overheid meestal opdrachtgever was.

Dit komt vooral voor bij kunst aan gemeente en provin-

ciehuizen. Daar vind je over het algemeen ook veel uit-

beeldingen van streekgebonden onderwerpen of stads-

kenmerken.
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Technieken

Kunstenaars gingen na de oorlog oude technieken een

nieuw leven inblazen. Opvallend is ook dat veel kunste-

naars zich niet in één techniek specialiseerden, maar

experimenteerden met verschillende technieken. Naast

de traditionele schilder- en beeldhouwkunst ontstond

ook een aantal nieuwe technieken, zoals glas in beton

en glas appliqué. Ook technieken uit de oudheid zoals

mozaïeken, wandschilderingen en natuursteenreliëfs

beleefden een revival, geheel met eigen vormgeving. 

Reliëfs
Reliëfs kunnen van meerdere materialen gemaakt wor-

den. Bekend en typisch Nederlands is de baksteenreliëf.

Baksteenreliëfs worden op twee manieren gemaakt. Bij

de eerste worden voorgevormde bakstenen gebruikt en

in een opening in het metselwerk geplaatst. Bij de twee-

de manier worden gewone bakstenen gebruikt met ver-

schillende metselverbanden. Natuursteenreliëfs worden

al sinds de oudheid gebruikt. Na de tweede wereldoor-

log beleeft deze techniek zijn laatste bloeiperiode. 

Er zijn drie soorten natuursteenreliëfs:

- En creux: verzonken of hol 

- Laag (bas)reliëf: komt nauwelijks boven het opper-

vlak uit

- Hoog (haut)reliëf: steekt verder boven het 

oppervlak uit.  

Reliëfs worden veel gebruikt boven ingangen en als

accentueringen in de gevel. De gebruikte steensoorten

zijn kalksteen en zandsteen en vooral na de oorlog

meer exotisch van aard zoals marmer en travertin.

Het laatste soort reliëf is het keramische reliëf. Dit is

gemaakt van gebakken klei soms met glazuring. 
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Mozaïek
De techniek van de mozaïek kent twee principes: die

van directe en indirecte verwerking. Bij de directe versie

worden de steentjes direct uit de hand in de specie

gezet. Bij de indirecte variant worden de steentjes eerst

ondersteboven en in spiegelbeeld op een vel met een

schets geplakt en dan aangebracht op de ondergrond.

In beide gevallen worden daarna de voorstellingen

gevoegd. Er worden verschillende materialen binnen

deze techniek toegepast:

- natuursteenmozaïek

- glasmozaïek

- keramisch mozaïek

- schervenmozaïek

- kiezelmozaïek.

Glaskunst
De bekendste vorm van glaskunst is het ‘glas in lood’. Al

vanaf de Romeinen wordt deze techniek gebruikt. In de

vroeg christelijke tijd ging men gebrandschilderd glas

gebruiken. Deze techniek is nooit echt ‘uit de mode’

geweest, maar na de tweede Wereldoorlog volgde wel

een opleving. Twee nieuwe technieken zijn het ‘glas in

beton’ en het ‘glas appliqué’.

Het glas in beton komt uit Frankrijk en werd in de jaren

’20 van de vorige eeuw ontwikkeld. Le Corbusier, een

bekende Franse architect, gebruikte het veelvuldig in

zijn ontwerpen. In Nederland werd de techniek door

Daan Wildschut geïntroduceerd. De techniek is geba-

seerd op stukken glas die in het cement gegoten wor-

den. Omdat het sterker is dan glas-in-lood kunnen er

hele wanden van gemaakt worden. 

Glas appliqué wordt gemaakt door stukken gekleurd

glas op een blank venster te lijmen.  Door verschil in

dikte en overlap van kleur ontstaat er een spel van kleur

en licht. Soms is de blanke ondergrond nog zichtbaar.

9
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11Kunstenaars
Het grootste deel van de kunstwerken in Overijssel is

gemaakt door kunstenaars uit Overijssel. Zij werkten

vaak regionaal, maar sommigen onder hen raakten ook

op nationaal niveau bekend. 

Riemko Holtrop (1941-1996) werd in 1914 in Hengelo geboren

en studeerde in de jaren ’30 aan de Rotterdamse kunstacademie

en een jaar aan de Academie de la Grande Chaumière in Parijs.

De tweede wereldoorlog betekende voor hem een afscheid van

de vooroorlogse traditionele vormgebondenheid. In 1945 richtte hij

samen met Folkert Haanstra, ook een in Twente geboren kunste-

naar, ‘De Nieuwe Groep’ op. Dit initiatief kwam voort uit het verlan-

gen om in het oosten van het land door middel van tentoonstellin-

gen bekendheid te geven aan eigentijdse kunst, die bij hen geen

realistisch karakter meer had, maar een eigen interpretatie van

onderwerpen gaf. Dit niveau van abstractie is in het algemeen

kenmerkend voor de kunst vanaf het eind van de jaren ’50 en

Holtrop sluit daarbij met zijn werk uit de jaren ’60 aan. Een bekend

Overijssels werk van hem zijn de bakstenen friezen aan het

gemeentehuis van Hengelo uit 1963. Deze van geglazuurde bak-

steen gemaakte banden, stellen de rijke natuur van het Twentse

platteland voor. Dieren en planten zijn abstract, maar nog wel her-

kenbaar vormgegeven.

Een bekend kunstenaarsechtpaar in Overijssel is 

Jan en Marie van Eijl-Eitink.
Beiden zijn opgeleid aan de Rijksacademie in Amsterdam, maar

woonden en werkten voornamelijk in Enschede en omgeving.

De sculpturen van Jan bevinden zich verspreidt over Nederland

terwijl het werk van Marie zich meer op Twente, voornamelijk

Enschede en Hengelo, concentreerde. Eén van de eerste

opdrachten die Marie, van oorsprong een beeldhouwster, kreeg

was het vervaardigen van twee kunstwerken voor de nieuwe

brandweerkazerne In Enschede. Ze had vlak nadat ze van de

academie was gekomen tot grote tevredenheid van de textielfa-

brikanten het ‘steigerende paard’ voor de gevel van de toenma-

lige textielschool gemaakt en daarmee voldoende vertrouwen

gewekt dat ze ook deze opdracht tot een goed eind zou bren-

gen. De haan in het kunstwerk voor de brandweer wordt

gebruikt als symbool voor brand. De titel verwijst naar de uit-

drukking ’de rode haan laten kraaien’ wat ongeveer hetzelfde

betekent als een huis in brand steken. In de voorstelling van de

brandweermannen beeldt ze de taken van hen uit: blussen en

beschermen. Terwijl de bovenste figuren de brand blussen

brengt de onderste figuur het bedreigde leven in veiligheid. Een

werk van hen samen is een koperen reliëf aan de Europatunnel

in Hengelo. 
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10 Wandschilderingen
De wandschildering is de meest traditionele techniek die

na de oorlog gebruikt werd. Hoewel gebruikt werd

gemaakt van nieuwere verfsoorten, bleef de techniek

hetzelfde. 

Veel wandschilderingen zijn direct op de muur aange-

bracht met het beton of de baksteen als drager. Soms is

daar eerst een pleisterlaag overheen aangebracht en is

die beschilderd. 

Tegeltableaus
Tegeltableaus bestaan uit tegels. Daaroverheen loopt

een voorstelling die bestaat uit een glazuurschildering

uit één of meerdere kleuren. In de wederopbouwperiode

worden de meeste tegeltableaus gemaakt door fabriek

de Porceleyne Fles uit Delft. Met gekleurde tegels kan

ook een tegelmozaïek gemaakt worden. Dit heeft van-

wege de rechte vormen van de tegel bijna altijd een

geometrische vorm. 

Kunst en kunstenaars in Overijssel

De inventarisatie naar monumentale kunst in Overijssel

laat een schat aan verschillende kunstwerken zien.

Zoals verwacht is de grootste concentratie van kunst-

werken te vinden in de ‘grote’ steden van Overijssel

zoals Almelo, Hengelo, Enschede en Zwolle. Vooral

Hengelo en Enschede hebben relatief veel monumenta-

le kunstwerken in hun stad. Dit is niet verwonderlijk

gezien de schade die zij geleden hebben in de oorlog

en de grote wederopbouwactiviteiten die daar hebben

plaatsgevonden. Een stad als Deventer heeft relatief

gezien erg weinig naoorlogse kunst, terwijl er wel

omvangrijke naoorlogse wijken aanwezig zijn. Het is

onduidelijk of daar veel kunst verdwenen is.

In de lijst zijn bijna alle technieken vertegenwoordigd.

De meest voorkomende kunstvorm is het reliëf.

Daarnaast zijn er ook veel mozaïeken in Overijssel te

vinden, terwijl de wandschildering ondervertegenwoor-

digd lijkt te zijn. Dat is niet vreemd aangezien deze zich

over het algemeen in interieurs bevindt en die zijn bij

deze inventarisatie niet meegenomen.



De in Deventer geboren Johan (Jo) Pessink (1928-1996),
is ook bekend om zijn vele Overijsselse werk. Hij is opgeleid

aan de Arnhemse Academie ‘Kunstoefening’ en had in eerste

instantie vooral een voorliefde voor lithografie. In de monumen-

tale kunst die hij vorm gaf, maakte hij veel gebruik van glas

appliqué en gezandstraalde voorstellingen, wat in het verleng-

de van de techniek van de lithografie ligt. Later in de jaren ’70

en ’80 maakte hij ook vrijstaande plastieken en omgevings-

kunst. Aan het postkantoor in Hengelo zit een bronzen reliëf

van zijn hand met de titel ‘Tele-kommunicatie’. De harde lijnen

van de litho zijn hier ook duidelijk herkenbaar. 

Andere bekende namen voor Overijssel zijn, Hans Morselt,

Wally Elenbaas, Willem Heesen, Jan Goeting, Theo

Wolvecamp en Martin Stolk. 

Het Instituut Collectie Nederland (ICN) heeft een stap-

penplan gemaakt met de minimaal te nemen stappen

alvorens een kunstwerk te verwijderen of te slopen.

Sloop of verwijderen moet met een gegronde reden ge-

beuren. Voor het maken van die keus moet goed nage-

dacht zijn en moeten specialisten worden ingeschakeld. 

Naast de keus voor behouden of verwijderen kan het

afnemen van het kunstwerk en elders herplaatsen of 

(tijdelijk) opslaan ook nog een optie zijn.

Wij geven een verkorte versie van het stappenplan dat in

zijn geheel voor downloaden te vinden is op

www.monumentale- wandkunst.nl. 

Stap 1

Onderzoeken van mogelijkheden tot behoud

Het is belangrijk om een kunstwerk te documenteren.

Dat houdt in dat u in zoveel mogelijk gegevens (kunste-

naar, eigenaar, datering) van het kunstwerk opzoekt en

beschrijft. Maak daarnaast een fotoreeks van het kunst-

werk. Laat ook een onderzoek naar de cultuurhistorische

en architectuurhistorische waarde van het kunstwerk en

de technische staat ervan verrichten. U kunt hiervoor

Het Oversticht inschakelen. Met de uitkomsten van dat

onderzoek moet u kiezen of het kunstwerk op zijn oor-

spronkelijke plek behouden moet blijven, of dat het ver-

wijderd kan worden.  

Stap 2

Er is gekozen voor behoud op de oorspronkelijke

plek

Met alleen de keus voor behoud bent u er nog niet. Nu is

het van belang te bepalen of het kunstwerk nog in een

goede staat verkeert. Er kunnen drie dingen gebeuren;

- het kunstwerk is in prima staat; u hoeft niets te doen

- het kunstwerk is in matige staat; u laat het conserve-

ren (tegengaan van verder verval) 

- het kunstwerk is slechte staat: u kunt het laten 

restaureren

Schakel voor het maken van één van bovenstaande

keuzes een deskundige in. Specialisten van ICN of de

Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed kunnen u hierbij

verder helpen. 

Stap 3

Er is gekozen voor herplaatsing

Voor herplaatsing moeten ook een aantal stappen

ondernomen worden. Allereerst moet u zoeken naar een

geschikte herplaatsinglocatie. Dat kan misschien binnen

hetzelfde gebouw zijn of in nieuwbouw op hetzelfde ter-

rein of bij een instelling met dezelfde functie als het

gebouw waarin het kunstwerk zich oorspronkelijk

bevond. Als een geschikte locatie niet meteen gevonden

is, maar het bestaande gebouw wordt al wel gesloopt,

moet u nadenken over tijdelijke opslag. Ook heel belang-

rijk is na te denken over transport naar de nieuwe locatie

of de (tijdelijke) opslagplaats. Tot slot is ook de demonta-

ge van het kunstwerk een belangrijke zaak. Een loshan-

gend reliëf of wandtapijt is makkelijker af te nemen dan

een met de ondergrond vervlochten reliëf of mozaïek. Bij

een wandschildering gaat het zelfs om een hele wand

die uitgezaagd moet worden. Kosten hiervoor kunnen

enorm oplopen, maar zijn bij een geslaagde herplaatsing

de moeite dubbel en dwars waard.  
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Wanneer de keus op behoud van een kunstwerk op zijn

oorspronkelijke plaats gevallen is, is nog een aantal keu-

zen aan de orde. Is het beeld fysiek aangetast en is res-

tauratie of onderhoud noodzakelijk? En hoe is het

gesteld met de omgeving van het kunstwerk, doet die er

nog recht aan?

Voor naoorlogse monumentale kunstwerken aan buiten-

gevels of in de openbare ruimte geldt dat zij al jarenlang

blootgesteld zijn aan weersinvloeden, maar vaak ook aan

vandalisme. Hoewel we tegenwoordig niet meer de

opvatting hebben dat kunst oneindig moet zijn, kan de

levensduur van bepaalde materialen wel verlengd wor-

den met regelmatig onderhoud. Ook het terugbrengen

(restaureren) van een werk in zijn oorspronkelijke staat of

het tegengaan van verval (consolideren) kan de voorkeur

hebben, zeker wanneer het zich op een markante plek

bevindt of er op andere manieren positieve aandacht

voor is. De keus voor tussentijds onderhoud, restauratie

of consolidatie kan alleen in overleg met een deskundige

gemaakt worden. Die bepaalt de conditie van het werk

en, in samenspraak met de opdrachtgever en het

beschikbare budget, welke van de drie opties de beste is. 

In overleg met een specialist kunnen kleine ingrepen

zoals reinigen of beschermen zelf uitgevoerd worden.

Bepaal hiervoor eerst van welk materiaal of welke mate-

rialen het kunstwerk gemaakt is. 

Steenachtige materialen

Veel zich buiten bevindende objecten zijn gemaakt van

een steenachtig materiaal. Dat kan kunststeen of natuur-

steen zijn. Zij hebben met elkaar gemeen dat het materi-

aal een samenhangend geheel is met kalk, cement of

kwarts als bindmiddel. Ook beton hoort bij de steenachti-

ge materialen. De verschillende soorten kunnen zich in

de buitenlucht op verschillende manieren gedragen. Zo

wordt marmer in ons klimaat vaak dof en beton grauw.

Van tufsteen laat elke honderd jaar een laagje los en op

kalksteen komt een donkere laag op de zijde die niet

beregent. Aan deze specifieke problemen is niet veel te

doen, het is natuurlijk gedrag van het materiaal en er is

vaak bij het ontwerp al rekening meegehouden. 

Metalen

Er bestaan verschillende soorten metalen. IJzer staal,

brons, aluminium, lood en zink zijn de meest gebruikte.

Metalen kennen ieder een eigen be- en verwerking en

hun eigen verwering en corrosie-eigenschappen. Goed

bewerkt zijn de meeste metalen heel lang levensvatbaar. 

Glas

Glazen objecten zijn over algemeen, mits het glas van

goede samenstelling is, goed tegen weersinvloeden

bestand. Veel glazen objecten vallen echter wel makke-

lijker ten prooi aan  opzettelijke beschadigingen. 

Kunststoffen

Voor kunsttoepassingen gebruikte kunststoffen zijn over

het algemeen polyesters, polyurethanen en epoxy’s. Deze

hebben over het algemeen gladde afwerkingen en moe-

ten eigenlijk altijd geschilderd worden en blijven, willen ze

overleven in de buitenlucht. De in  kunststof vervaardigde

kunstwerken zijn over het algemeen het meest kwetsbaar

en hebben een matige levensduur. Problemen zijn aan-

slag van algverwering en scheuring. Van deze groep zijn

de problemen ook het meest lastig op te lossen. 
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Het behandelen van kunstwerken kan op verschillende

manieren en hangt af van de gebruikte materialen.

Onderstaande behandelingen kunnen in overleg met een

specialist zelf uitgevoerd worden. 

Reiniging

Het regelmatig reinigen van objecten is zeker voor

kunstwerken in de buitenlucht geen overdreven luxe. 

- Steenachtige materialen kunnen schoongeborsteld

worden met een niet te harde cocosborstel, water en

echte groene zeep (op kaliumbasis), babyshampoo of

afwasmiddel. Voor extra resultaat kan een stoomma-

chientje gebruikt worden. 

- Bronzen en andere metalen objecten kunnen na reini-

ging ieder jaar behandeld worden met een lap met bij-

enwas. Dit wordt uitgepoetst tot een niet meer kleverig

laagje. Bij een oppervlak met holletjes en gaatjes biedt

een klein kwastje uitkomst. Er mag geen dikke vettige

laag ontstaan. Iets te dik is niet erg, omdat de laag bij-

enwas door weersinvloeden weer dunner zal worden

en dus ook elk jaar herhaald moet worden. Op brons

geeft een toevoeging van lanoline (wolvet) een mooi

patina. 

Voor het verwijderen van alg en mos raden wij aan dit

door specialisten uit te laten voeren. Informatie over dit

specialistenwerk is bij ICN verkrijgbaar.

Het voordeel van het regelmatig plegen van onder-

houdswerkzaamheden is dat je het kunstwerk ziet en

kan inspecteren op eventuele gebreken alvorens deze

uitgroeien tot grote problemen.  
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inventarisatie monumentale
kunst in Overijssel  

inventarisatielijst

archief van de Stichting Kunst en Bedrijf, dat een

belangrijke informatiebron geweest is. Voor verdere aan-

vulling van de gegevens zijn gemeenten benaderd en is

internet geraadpleegd. Resultaten hiervan zijn zeer wis-

selend. Ook het achterhalen van de betekenis van het

kunstwerk evenals de bedoeling van de kunstenaar in

relatie tot het gebouw blijkt lastig te zijn. Dergelijke gege-

vens zijn bijna niet gedocumenteerd en in veel gevallen

is de maker van het kunstwerk niet meer te raadplegen.

Tijdens het veldwerk is bekeken of het kunstwerk nog

aanwezig is en is het werk vervolgens kort beschreven

en gefotografeerd. Dit heeft geresulteerd in een over-

zicht van 147 monumentale kunstwerken.

Duidelijk is geworden dat Overijssel een divers overzicht

van kunstvormen bezit, die heel herkenbaar zijn als

naoorlogse monumentale kunst. Opvallend is dat er in

een paar gemeente (nog) geen kunstwerken gevonden

zijn. Dit is het geval in Staphorst en Olst-Wijhe. 

De ‘verdwenen’ kunstwerken hebben in veel gevallen te

maken met vernieuwde, verbouwde of verdwenen

gebouwen. Aangezien veel kunstwerken in de jaren ’60

en begin jaren ’70 zijn gerealiseerd is de grens van de

wederopbouwperiode iets opgerekt, soms zijn ook wer-

ken uit de periode 1965-1970 opgenomen omdat zij qua

vormentaal nog herkenbaar zijn voor deze stroming. 

*Zie ook www.oversticht.nl

In 2005 heeft Het Oversticht al een voorverkenning

gedaan naar kunst bij gebouwen uit de periode van de

wederopbouw, waarbij 126 kunstwerken in Overijssel

globaal gedocumenteerd zijn. Deze voorverkenning op

basis van archiefonderzoek, is in 2007 verder aangevuld

met veldwerk, zodat er een completer overzicht ontstaat

van de wederopbouwkunst in Overijssel.* Niet alleen

monumentale wandkunst (de kunst die aan gebouwen

zit) is bij deze inventarisatie meegenomen, maar ook

losstaande kunstwerken in de openbare ruimte. Wij

scharen ze onder de noemer ‘monumentale kunst’. 

Een aanzienlijk deel van het naoorlogse kunstbestand

bevindt zich binnen in de gebouwen. Dit is bij het onder-

zoek alleen meegenomen indien het gebouw op moment

van veldwerk toegankelijk was. Van de kunsttoepassin-

gen aan wederopbouwkerken zijn alleen de opvallende

elementen, veelal aan het exterieur van de kerk, in dit

kunstoverzicht opgenomen. De ‘standaarduitrusting’ van

de kerken zoals ‘glas in lood’ ramen is opgenomen in

ons kerkenoverzicht ’De markante kerk’. 

Ons onderzoek naar kerken van de wederopbouw geeft

echter wel aanleiding om aan te nemen dat er zich nog

veel zeer waardevolle kunstuitingen in deze kerken

bevinden. 

Al tijdens de voorverkenning is duidelijk geworden dat

gegevens over deze kunstwerken lastig te vinden zijn.

De verwijzingen vanuit de literatuur zijn vaak weinig con-

creet, evenals de gegevens bij het Rijksbureau voor

Kunsthistorische Documentatie. Dit bureau herbergt het
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Object branddweer

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ALMELO

Object onbekend

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ALMELO
WIERDENSESTRAAT 12-16

GEMEENTE ALMELO
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Object -

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ALMELO
WIERDENSESTRAAT 4 

Object rechtbank

Kunstvorm Iitarsia

Kunstenaar Jan Goeting

Jaartal 1958

Titel onbekend

ALMELO
WIERDENSESTRAAT 

GEMEENTE ALMELO
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Object station

Kunstvorm glas appliqué 

Kunstenaar Willem Heesen

Jaartal 1964

Titel Het vertrek

ALMELO
STATIONSPLEIN 1

Object station

Kunstvorm sculptuur 

Kunstenaar J.H.Baas (ontw)

Jaartal 1964

Titel onbekend

ALMELO
STATIONSPLEIN 1

GEMEENTE ALMELO
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Object school

Kunstvorm glas-in-loodraam  in 

conciërgeruimte

Kunstenaar Wally Elenbaas

Jaartal 1968

Titel onbekend

ALMELO
SLUISKADE NZ 68

Object school

Kunstvorm mozaïek in hal

Kunstenaar Wally Elenbaas

Jaartal 1968

Titel onbekend

ALMELO
SLUISKADE NZ 68

GEMEENTE ALMELO
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Object gemeentehuis

Kunstvorm sculptuur 

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1969-1973

Titel onbekend

ALMELO
STADHUISPLEIN 1

Object belastingskantoor

Kunstvorm sculptuur 

Kunstenaar Hans Petri

Jaartal 1968

Titel onbekend

ALMELO
BURGEMEESTER

RAVESLOOTSINGEL 2

GEMEENTE ALMELO
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Object gemeentehuis

Kunstvorm wapen 

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1969-1973

Titel onbekend

ALMELO
STADHUISPLEIN 1

Object gemeentehuis

Kunstvorm sculptuur 

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1969-1973

Titel onbekend

ALMELO
STADHUISPLEIN 1

GEMEENTE ALMELO
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Object school

Kunstvorm wandversiering 

Kunstenaar diverse kunstenaars

Jaartal 1959-1961

Titel De vriendschap

ALMELO
NOORDIKSLAAN 68

Object gemeentehuis

Kunstvorm sculptuur 

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1969-1973

Titel onbekend

ALMELO
STADHUISPLEIN 1

GEMEENTE ALMELO
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Object onbekend

Kunstvorm sculptuur 

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ALMELO
THORBECKELAAN 4

Object kerk

Kunstvorm sculptuur 

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ALMELO
ST. JOSEPHSTRAAT

GEMEENTE ALMELO
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DALFSEN
RUITENBORGHSTRAAT 30

Object kruisgebouw

Kunstvorm reliëf   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

DALFSEN
KOESTRAAT 72

Object mortuarium

Kunstvorm VOEGWERK  

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend
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GEMEENTE DALFSEN

DALFSEN
MOLENSTRAAT 6

Object woning

Kunstvorm reliëf   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

DALFSEN
MOLENSTRAAT 8

Object woning

Kunstvorm reliëf   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend
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DEVENTER
LUDGERSTRAAT 1

Object school

Kunstvorm sculptuur  

Kunstenaar Jo Pessink

Jaartal 1971

Titel onbekend

DEVENTER
LEBUINUSLAAN

Object flatgebouw

Kunstvorm mozaïek  

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

GEMEENTE DEVENTERGEMEENTE DALFSEN

2928

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

DALFSEN
BRETHOUWERSTRAAT 2

Object School de Schakel 

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar D. Dolma

Jaartal onbekend

Titel onbekend



DEVENTER
DE BRINK 39-41

Object bejaardentehuis

Kunstvorm reliëf    

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1959

Titel Man en vrouw bij de zon

GEMEENTE DEVENTERGEMEENTE DEVENTER
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DEVENTER

Object school (Etty Hillesum lyceum)

Kunstvorm gevelsteen   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

DEVENTER
MARIËNBURGHSTRAAT 4

Object kerk

Kunstvorm mozaïek   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



DENEKAMP
EUROWERFT

Object winkelcentrum

Kunstvorm reliëf    

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

GEMEENTE DINKELLANDGEMEENTE DINKELLAND
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DENEKAMP
VAN DE HEIJDENSTRAAT

Object school

Kunstvorm mozaïek   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

DENEKAMP
MEESTER MULDERSTRAAT 

Object school

Kunstvorm reliëf    

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



WEERSELO
LEGTENBERGENSTRAAT

Object brandweer

Kunstvorm mozaïek   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

GEMEENTE DINKELLANDGEMEENTE DINKELLAND
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OOTMARSUM
MARKT 1

Object gemeentehuis

Kunstvorm wapen   

Kunstenaar P. Rueter

Jaartal 1965

Titel onbekend

NOORD DEURNINGEN
JOHANNIKSWEG 4

Object school

Kunstvorm reliëf  3x   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

DENEKAMP
GRAVENALLEE 24

Object voormalige school

Kunstvorm mozaïek  

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



ENSCHEDE
HENGELOSESTRAAT

Object oude textielschool

Kunstvorm reliëf    

Kunstenaar M. van Eijl-Eitink

Jaartal 1954

Titel Steigerend paard

GEMEENTE ENSCHEDEGEMEENTE ENSCHEDE
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ENSCHEDE
HENGELOSESTRAAT

Object brandweer

Kunstvorm reliëf  2 x   

Kunstenaar M. van Eijl-Eitink

Jaartal 1954

Titel Brandweermannen en rode

haan bij oplaaiende vlammen

ENSCHEDE
BLIJDENSTEINLAAN 14

Object school

Kunstvorm sculptuur   

Kunstenaar M. Stolk

Jaartal 1957

Titel Drie kleine kleuters

WEERSELO
STADTLOHNALLEE/

LEGTENBERGERSTRAAT

Object -

Kunstvorm sculptuur   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



ENSCHEDE
HOEK ELFERINKSWEG/

PIJNACKERSTRAAT

Object -

Kunstvorm sculptuur   

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

GEMEENTE ENSCHEDEGEMEENTE ENSCHEDE
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ENSCHEDE
ELFERINKSWEG

Object woningen

Kunstvorm mozaïeken 2 x groepje van 3

op-/uitbouwen   

Kunstenaar T. Wolvecamp

Jaartal 1958

Titel onbekend

ENSCHEDE
HET LANG 78

Object school

Kunstvorm reliëf    

Kunstenaar H. Morselt

Jaartal 1969

Titel onbekend 

ENSCHEDE
DR. J. WAGENAARSTR 

(THV DIEKMANSTR)

Object school

Kunstvorm reliëf    

Kunstenaar G. de Jong

Jaartal 1958

Titel Roodkapje 



ENSCHEDE
REGULUSSTRAAT

Object school   

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

GEMEENTE ENSCHEDEGEMEENTE ENSCHEDE
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ENSCHEDE
BRUGGERTSTRAAT 50

Object school

Kunstvorm sculptuur   

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1965

Titel onbekend

ENSCHEDE
BRUGGERTSTRAAT 50

Object school

Kunstvorm intarsia   

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1965

Titel onbekend

ENSCHEDE
BOULEVARD 1945 326

Object postkantoor

Kunstvorm reliëf    

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



ENSCHEDE
PARK DE KOTTEN

Object in park

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar J. van Eijl

Jaartal 1969

Titel onbekend

GEMEENTE ENSCHEDEGEMEENTE ENSCHEDE
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ENSCHEDE
VELVEWEG

Object school   

Kunstvorm reliëf  

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ENSCHEDE
RAADHUISSTRAAT 2

Object winkel   

Kunstvorm glas appliqué

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ENSCHEDE
BENJAMIN WILLEN TER

KUILESTRAAT

Object school   

Kunstvorm geglazuurde tegels

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



ENSCHEDE
GETFERTSINGEL

Object in berm

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar M. van Eijl-Eitink

Jaartal 1959

Titel Herrijzing

ENSCHEDE
LAGE BOTHOFSTRAAT 175

Object fabriek  

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar P. Grégoire

Jaartal 1958

Titel De drie schrikgodinnen

GEMEENTE ENSCHEDEGEMEENTE ENSCHEDE
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ENSCHEDE
RUNENBERGHOEK

Object bij school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar G. de Jong

Jaartal 1966

Titel Niels Holgerson

ENSCHEDE
G. VAN LOENSHOF 4

Object in winkelstraat

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar G. de Jong

Jaartal 1968

Titel Tamboer



Object langs weg

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar T. Neger

Jaartal 1958

Titel Ot en Sien

ENSCHEDE
SCHIETBAANWEG

GEMEENTE ENSCHEDE
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Object vml.huishoudschool nu

Kulturhus  

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar Marie Eitink

Jaartal 1954

Titel onbekend

HAAKSBERGEN
STERRENBOSWEG

GEMEENTE ENSCHEDE
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ENSCHEDE
ORIONPLANTSOEN

Object in plantsoen 

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar G. de Jong

Jaartal 1967

Titel Kind met vogel

ENSCHEDE
PARKWEG

Object in vijver 

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar A. Volten

Jaartal 1963

Titel DIN20



HAAKSBERGEN
JORDAANSINGEL

Object school  

Kunstvorm gevelsteen

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

Object school  

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

HAAKSBERGEN
JORDAANSINGEL

GEMEENTE HAAKSBERGEN

48

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

GEMEENTE HAAKSBERGEN

49

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

Object herplaatsing  fragment mozaï-

ek kunstwerk vml school in

muur appartementencomplex

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend1952

Titel onbekend

HAAKSBERGEN
VAN SONDERENSTRAAT

HAAKSBERGEN
DE AKKER

Object school  

Kunstvorm schildering

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

51

GEMEENTE HELLENDOORN

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

50

GEMEENTE HARDENBERG

HAARLE
KERKWEG 

Object bij kerk  

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

HAARLE
PASTOOR LANGENDIJKSTR 1 

Object school  

Kunstvorm plastiek

Kunstenaar Akkerman

Jaartal 1971

Titel schoolkinderen

Object school  

Kunstvorm mozaïek van baksteen

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

DEDEMSVAART
LANGEWIJK 43

Object gemeentehuis  

Kunstvorm gevelsteen

Kunstenaar A.A. v.Werven

Jaartal 1959-1960

Titel onbekend

HARDENBERG
STEPHANUSPLEIN 1



NIJVERDAL
R. VISSCHERSTRAAT 37

NIJVERDAL
TROMPWEG 12

Object woning 

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1965

Titel Bouwvakkers

Object school   

Kunstvorm reliëf  2 x 

Kunstenaar D. Holman

Jaartal 1971

Titel onbekend

GEMEENTE HELLENDOORN

52

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

GEMEENTE HELLENDOORN

53

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

NIJVERDAL
NIJKERKERDIJK 20 

NIJVERDAL
P.C. STAMSTRAAT 19

Object onbekend

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

Object kantoor   

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



Object kerk 

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

NIJVERDAL
HOFMANSTRAAT 1

Object school 

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar Zandjans

Jaartal onbekend

Titel onbekend

NIJVERDAL
SCHUBERTSTRAAT 18

GEMEENTE HELLENDOORN

54

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

GEMEENTE HELLENDOORN

55

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

volgt

Object school   

Kunstvorm mozaiek 

Kunstenaar Th. Nijs

Jaartal 1971

Titel

NIJVERDAL
P.C. BOUTENSTRAAT 33

Object school   

Kunstvorm sculptuur 

Kunstenaar D. Holman

Jaartal 1970

Titel onbekend

NIJVERDAL
TROMPWEG 12



Object kerk 

Kunstvorm gekleurd glas in beton 

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

NIJVERDAL
HOFMANSTRAAT 1

GEMEENTE HELLENDOORN

57

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

59

GEMEENTE HENGELO

HENGELO
RAADHUISSTRAAT 20

Object gemeentehuis 

Kunstvorm reliëf  (wapen)

Kunstenaar M. Stolk

Jaartal 1963

Titel Wapen van Hengelo 

HENGELO
RAADHUISSTRAAT 20 

Object gemeentehuis 

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar J. Van Eijl

Jaartal 1963

Titel Midwinterhoornblazer

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

58

GEMEENTE HENGELO

HENGELO
RAADHUISSTRAAT 20

Object gemeentehuis 

Kunstvorm baksteen mozaïek 2X

Kunstenaar R. Holtrop

Jaartal 1963

Titel Dieren en bloemen in Twente

HENGELO
RAADHUISSTRAAT 20

Object gemeentehuis 

Kunstvorm sculptuur/windwijzer

Kunstenaar J. Van Eijl

Jaartal 1963

Titel Levensgang 



Object gemeentehuis 

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar J. Goeting

Jaartal 1963

Titel onbekend

HENGELO
RAADHUISSTRAAT 20

Object gemeentehuis 

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

HENGELO
RAADHUISSTRAAT 20

GEMEENTE HENGELO

60

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

Object winkel 

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

HENGELO
STATIONSPLEIN

GEMEENTE HENGELO

61

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

HENGELO
BEATRIXSTRAAT 70

Object postkantoor 

Kunstvorm plastiek

Kunstenaar Jo Pessink

Jaartal 1966

Titel Tele-kommunicatie



HENGELO
INDUSTRIEPLEIN

Object Europatunnel NS - zuidzijde

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar J. van Eijl

Jaartal 1958

Titel onbekend

Object woning

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

HENGELO
W. TEN CATESTR 56

GEMEENTE HENGELO

62

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

Object Europatunnel NS - noordzijde 

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar M. Stolk

Jaartal 1958

Titel Wederopbouw

HENGELO
STATIONSPLEIN

Object school

Kunstvorm sgraffito

Kunstenaar H. de Boer

Jaartal 1968-1970

Titel balspel

HENGELO
PAUL KRUGERSTRAAT 49

GEMEENTE HENGELO

63

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

65

GEMEENTE HENGELO

HENGELO
INDUSTRIEPLEIN 2

Object school

Kunstvorm wandschildering

Kunstenaar B. Hindriks

Jaartal 1958-1959

Titel onbekend

HENGELO
BREEMARSWEG 270

Object school

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar M. Stolk

Jaartal 1954

Titel Overdracht 

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

64

GEMEENTE HENGELO

HENGELO
BERGWEG 34

Object school

Kunstvorm inkeping

Kunstenaar J. Gierveld

Jaartal 1958

Titel onbekend

HENGELO
M.A. DE RUYTERLAAN

Object school

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar J. van Eijl

Jaartal 1958

Titel onbekend



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

67

GEMEENTE HENGELO

HENGELO
HERMANSTRAAT 1A

Object school

Kunstvorm sgrafitti (4 x)

Kunstenaar H. Morselt

Jaartal 1959

Titel Vier seizoenen

HENGELO
MOZARTLAAN 161

Object school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar H. Morselt

Jaartal vóór 1970

Titel Een vis

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

66

GEMEENTE HENGELO

HENGELO
ENSCHEDESESTRAAT 45-47

Object kantoor

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar J. Brugman-de Vries

Jaartal 1954

Titel onbekend

HENGELO
M.A. DE RUYTERSTRAAT

Object school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar P. van Velzen of  Fr. Cox

Jaartal onbekend

Titel onbekend



DELDEN
HOOIJERINKSPLEIN

Object school;

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar onbekend 

Jaartal onbekend 

Titel onbekend

HENGELO
WOLTERSWEG 11

Object kerk

Kunstvorm mozaïeken

Kunstenaar onbekend 

Jaartal onbekend 

Titel onbekend

GEMEENTE HENGELO

68

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

71

GEMEENTE HOF VAN TWENTE

GOOR
ROZENSTRAAT

Object woning;

Kunstvorm sgraffito

Kunstenaar onbekend 

Jaartal onbekend 

Titel onbekend

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

70

GEMEENTE HOF VAN TWENTE

GOOR
LAARSTRAAT

Object fabrieksgebouw

Kunstvorm sgraffito

Kunstenaar onbekend 

Jaartal onbekend 

Titel onbekend

DIEPENHEIM
KUIMGAARDEN

Object school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend 

Jaartal 1970 

Titel onbekend

DELDEN
CRAMERSTRAAT

Object woning;

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend 

Jaartal onbekend 

Titel onbekend



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

73

GEMEENTE KAMPEN

KAMPEN
RONDWEG 1

Object school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar C. Franzen-Heslenfeld 

Jaartal 1970 

Titel onbekend

KAMPEN
RONDWEG 1

Object gymzaal

Kunstvorm wandschildering

Kunstenaar onbekend 

Jaartal onbekend 

Titel onbekend

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

72

GEMEENTE KAMPEN

KAMPEN
DR. DAMSTRAAT

Object -

Kunstvorm monument

Kunstenaar onbekend 

Jaartal 1970

Titel onbekend

KAMPEN
VLOEDDIJK 40

Object praktijk 

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar C.E.v.Raad-Schouten 

Jaartal 1955

Titel onbekend



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

75

GEMEENTE OLDENZAAL

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

74

GEMEENTE LOSSER

OLDENZAAL
BURG. WALLERSTRAAT

Object winkel/woning

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar P. Sterreveld 

Jaartal 1954

Titel onbekend

OLDENZAAL
REIGERSTRAAT

Object winkel/woning

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar P. Sterreveld 

Jaartal 1954

Titel onbekend

DE LUTTE
PLECHELMUSSTRAAT 2

Object bankgebouw

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar onbekend 

Jaartal onbekend

Titel onbekend

GLANE
GLANERBRUGSTRAAT

Object onbekend

Kunstvorm gevelsteen

Kunstenaar onbekend 

Jaartal onbekend 

Titel onbekend



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

77

GEMEENTE OMMEN

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

76

GEMEENTE OLDENZAAL

OMMEN
HAMMERWEG 25

Object zuivelfabriek

Kunstvorm mozaïek 

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

OLDENZAAL
HOBBEMASTRAAT

Object woningen

Kunstvorm schildering 4 x

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

OLDENZAAL
OP DEN KOEM

Object apotheek

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

79

GEMEENTE RAALTE

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

78

GEMEENTE RAALTE

RAALTE
ZWOLSESTRAAT

Object school

Kunstvorm baksteen

Kunstenaar A. v/d IJssel

Jaartal 1965

Titel onbekend

RAALTE
WESTDORPLAAN

Object bibliotheek

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

HEINO
MARKTSTRAAT

Object school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar G. Bruning

Jaartal 1963

Titel onbekend

RAALTE
MONUMENTSTRAAT 62

Object kantoor

Kunstvorm gevelsteen

Kunstenaar J. Kruip

Jaartal 1961

Titel onbekend



STEENWIJK 
STATIONSSTRAAT

Object school

Kunstvorm sculptuur 

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

STEENWIJK 
GOEMAN

BORGESIUSSTRAAT

Object theater

Kunstvorm reliëf  

Kunstenaar H. Tieman

Jaartal 1958

Titel onbekend

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

80

GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN

RIJSSEN
J. VERMEERSTRAAT

Object kerk

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

RIJSSEN
ZWOLSESTRAAT

Object school (pr. Bernhardschool)

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

GEMEENTE STEENWIJKERLAND

81

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw



VRIEZEVEEN
KRIJGERSTRAAT 4

Object school

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar B. Hindriks

Jaartal 1960

Titel onbekend

VRIEZEVEEN
KRIJGERSTRAAT 57

Object BSO-school

Kunstvorm reliëf  (2x)

Kunstenaar B. Hindriks

Jaartal 1960

Titel onbekend

LANGEVEEN
KERKLAAN 2

Object school 

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1960

Titel Maria met kinderen

TUBBERGEN
BERNARDSTRAAT

Object school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

GEMEENTE TUBBERGEN

82

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

GEMEENTE TWENTERAND

83

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

85

GEMEENTE WIERDEN

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

84

GEMEENTE TWENTERAND

WIERDEN
BEUKENLAAN

Object school

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

WIERDEN 
ZUIDELIJKE PARALLELWEG

2

Object station

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar J. Gierveld

Jaartal 1965

Titel onbekend

DEN HAM
DE TYE 1

Object school

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

VROOMSHOOP
HOEK ORANJEPLEIN

Object gymzaal

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

87

GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

HASSELT
VAN DER VECHTLAAN

Object school

Kunstvorm gevelsteen

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

HASSELT 
VAN BRANDENBURG-

STRAAT

Object school

Kunstvorm mozaïek 

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

86

GEMEENTE WIERDEN

WIERDEN
STATIONSSTRAAT 5

Object gemeentehuis

Kunstvorm mozaïek

Kunstenaar J. Gierveld

Jaartal onbekend

Titel onbekend



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

89

GEMEENTE ZWOLLE

ZWOLLE
LASSUSLAAN 230

Object school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar C. Keyzer

Jaartal 1969

Titel onbekend

ZWOLLE
BACHLAAN 150

Object kerk ‘Verrijzenis des Heren’

Kunstvorm reliëf  en ramen

Kunstenaar onbekend

Jaartal 1965

Titel onbekend

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

88

GEMEENTE ZWARTEWATERLAND

ZWARTSLUIS

Object onbekend

Kunstvorm mozaïek 

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

HASSELT 
H. VAN VIANDENSTRAAT

Object school

Kunstvorm mozaïek 

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend



ZWOLLE
ZWARTEWEG 74

Object school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ZWOLLE
DR. VAN THIENENWEG 

Object ziekenhuis

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar J. Hekman

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ZWOLLE
RUUSBROECKSTRAAT 

Object Flevo-schuur

(tegenwoordig postduiven-

gebouwtje)

Kunstvorm drie mozaïeken naast entree

Kunstenaar Jo Pessink

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ZWOLLE
TROMPSTRAAT 10A

Object kinderdag-verblijf

Kunstvorm tegeltableau

Kunstenaar J. van Druten

Jaartal 1962

Titel onbekend

GEMEENTE ZWOLLE

90

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

GEMEENTE ZWOLLE

91

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw



ZWOLLE
VOORSTRAAT 26

Object gebouw

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ZWOLLE
HANEKAMP/

WIPSTRIKKERALLEE

Object -

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar Y. van der Wielen

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ZWOLLE
KERKWEG

Object school

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

ZWOLLE
RUUSBROECKSTRAAT

Object woongebouw

Kunstvorm schildering

Kunstenaar onbekend

Jaartal onbekend

Titel onbekend

GEMEENTE ZWOLLE

92

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

GEMEENTE ZWOLLE

93

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw



ZWOLLE
LUTTENBERGSTRAAT

Object ziekenhuis

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar A. Manche

Jaartal 1957

Titel onbekend

ZWOLLE
SCHUURMANSTRAAT 1

Object school

Kunstvorm sculptuur

Kunstenaar J. van Poppel

Jaartal 1960

Titel onbekend

ZWOLLE
WIECHERLINKSTRAAT/

SCHUURMANSTRAAT

Object school

Kunstvorm reliëf

Kunstenaar J. van Rhijn

Jaartal 1962

Titel onbekend

GEMEENTE ZWOLLE

94

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw

GEMEENTE ZWOLLE

95

N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw



N
oBO

  Kunst in beeld  m
onum

entale kunst uit de w
ederopbouw
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