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Amsterdam beleeft momenteel een enorme bouwgolf. Dit is niet voor het 
eerst. Tijdens de grootste stadsuitbreiding tot dusver, de Wederopbouwpe-
riode van 1945 tot 1970, gebeurden er mooie dingen. In openbare gebouwen 
werd een groot aantal monumentale wandkunstwerken gerealiseerd als in-
tegraal onderdeel van de architectuur.

Amsterdam heeft bijna 200 van deze kunstwerken. De kunstenaars expe-
rimenteerden met nieuwe technieken en materialen zoals glas-in-beton, 
glas-in-metaal, baksteenreliëf, maar maakten ook grote tegeltableaus en 
mozaïeken. Deze uitzonderlijke kunstvorm staat op dit moment onder druk: 
juist gebouwen uit de wederopbouwperiode worden getransformeerd of ge-
sloopt. Veel monumentale wandkunstwerken zijn inmiddels verloren gegaan.

Sinds begin 2016 zet de Gemeente Amsterdam de wandkunst uit de weder-
opbouwperiode daarom in het zonnetje. Zoveel mogelijk van de schatten die 
nog aanwezig zijn, is geïnventariseerd en beschreven (‘quickscan inventa-
risatie wandkunst Amsterdam’) door kunsthistorica Yteke Spoelstra. In deze 
lezing vertelt Yteke Spoelstra het verhaal van de monumentale wandkunst 
in Amsterdam. Ze neemt ons mee langs topkunstwerken uit de jaren 1940 tot 
1973. Annette ten Doeschate vertelt namens de Gemeente Amsterdam wat 
de gemeente in het werk stelt om deze kunst beter te beschermen. 

Definitie en doel

Onder monumentale wandkunst verstaan we kunst dat nagelvast aan ge-
bouwen is aangebracht. Het zijn grote kunstwerken die permanent in of aan 
een gebouw vastzitten. Nagelvaste wandkunst is in veel verschillende technie-
ken uitgevoerd, zoals de klassieke technieken: wandschilderingen, gebeeld-
houwde beelden, glas-in-lood en tegeltableau en sgraffito. Ook vermurail, 
baksteen mozaïek (naast de entree van de voormalige locatie van het Van 
Eesteren Museum), glasappliqué, glas-in-beton en het betonrelief komt voor. 

Wandkunst is in tegenstelling tot de vrije kunst een gebonden kunstvorm. 
Bij de uitvoering ervan moet de kunstenaar rekening houden met de archi-
tectuur, de functie van het gebouw, de eisen van de architect en die van de 
opdrachtgever. Het doel ervan is niet alleen een gebouw te verfraaien en de 
functie ervan te verbeelden, maar ook via het kunstwerk  een sociale verbon-
denheid van het gebouw met haar omgeving, gebruikers en voorbijgangers 
te creëren. Vroeger werden kunsttoevoegingen aan gebouwen vaak door 
particulieren gefinancierd. Pas in de 19de eeuw voelde het Rijk zich verant-
woordelijk voor de financiering ervan. 

Monumentale Wandkunst #63
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Het begin van monumentale kunst in Amsterdam 

De aftrap van de monumentale kunst is in Amsterdam begonnen met het 
Rijksmuseum. Hoewel het Rijk zich inzette voor het bekostigen van kunst in 
belangrijke Rijksgebouwen werden er toch maar weinig kunstopdrachten door 
de regering gegeven. Victor de Stuers van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken trad op als kunsthervormer. In 1875 heeft hij samen met architect Pierre 
Cuypers een  uitgebreid kunstprogramma voor het Rijksmuseum bedacht met 
sculpturen, glas in lood, tegeltableaus en wandschilderingen. Dat wordt nu be-
schouwd als de aftrap van het museum van de monumentale kunst. 

In 1900 is Amsterdam flink gegroeid, van 400.000 naar 752.000 inwoners in 
1930. Dat kwam door de annexaties, maar het betekende ook dat er nieuwe 
stadsdelen bijkwamen, zoals plan Zuid en West van Berlage. In de nieuwe stads-
uitbreidingen werd veel gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School, 
waarbij kunsttoevoegingen werden geïntegreerd in de bouwkunst. Een voor-
beeld is het Scheepvaarthuis, dat gezien wordt als het begin van deze tendens. 

Met de grote bevolkingsgroei was er ook een grote groep kunstenaars bij-
gekomen. Zij hadden goede opleidingen genoten bij de Rijksakademie van 
Beeldende Kunsten. Er was daar een richting met een socialistisch doel, ge-
naamd ‘Gemeenschapskunst’, dat later Monumentale Kunst is geworden. 

De gemeente Amsterdam zette zich al vroeg in om kunst niet alleen in promi-
nente gebouwen te plaatsen, maar ook in minder vooraanstaande gebouwen 
zoals schoolgebouwen. Dat kwam voort uit het idee dat kunst een goede leef-
omgeving zou creëren en een positief effect op de arme bevolking zou hebben. 
Tegen het eind van de 19e eeuw woonden veel mensen in opeen gepakt in 
te kleine woningen en kelders. Nieuwe volkshuisvesting voor arbeidersgezin-
nen kwam op gang. Met name in Noord, maar ook in Oost, in het bijzonder 
het Betondorp, werden tuindorpen gebouwd met aandacht voor een betere 
leefomgeving, d.w.z. kunsttoevoegingen aan de architectuur en groenvoor-
zieningen in de buurt. Arbeidersgezinnen kwamen nooit in contact met kunst. 
Daarom bedacht het socialistische gemeentebestuur dat de kunst naar de 
bevolking moest komen. Zo heeft Amsterdam zich als een van de eersten ge-
profileerd als gemeente waar kunst in scholen werd aangebracht. 

Monumentale Wandkunst #63
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1945-1950 Wederopbouw in Amsterdam

Na de Tweede Wereldoorlog was de economische situatie van Nederland niet 
rooskleurig. Het PvdA-kabinet zette zich wel in voor herstel en vernieuwing, 
maar er moest zuinig aan gedaan worden. Het was een periode die geken-
merkt werd door de geboortegolf en woningnood en het begin van het AUP 
werd uitgevoerd (Bos en Lommer). In deze periode kregen Elga Eymers, Anton 
Rovers en Jeroen Voskuyl als eersten kunstopdrachten toebedeeld. 

Monumentale Wandkunst #63

‘’Vragende kinderen’’, Karel Appel, Stadhuis 1949

In deze periode vond er een kleine revolutie plaats in gang gezet door mu-
seumdirecteur Willem Sandberg en schilder Karel Appel. Sandberg is voor de 
opkomst van de monumentale kunst erg belangrijk geweest. Behalve dat hij 
een beslissende rol speelde in commissies die verantwoordelijk waren voor 
het creëren en beoordelen van kunstopdrachten, was hij als museumdirec-
teur eigenzinnig en visionair. Door zijn vooruitstrevende museumbeleid heeft 
hij het Amsterdamse Stedelijk Museum en daarmee ook Nederland op de in-
ternationale kaart van de moderne kunst gezet. Hij raakte gefascineerd door 
de experimentele groep Cobra, in 1948 mede opgericht door Karel Appel. 
Cobra-kunstenaars werden geïnspireerd door kindertekeningen, Afrikaanse 
kunst, het blije levensgevoel; ofwel kunst waar geen verstand bij te pas komt, 
maar wat uit het gevoel komt. Na een periode van onvrijheid, wilden ze met 
een ontraditionele aanpak de herwonnen vrijheid en internationale samen-
werking vieren. Sandberg stemde daartoe in met een Cobra-tentoonstelling 
in het Stedelijk Museum in 1949. Hij was communist en zette zich in om de 
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Appelbar, Kleine foyer, Stedelijk Museum 1951

‘gewone mens’ naar het museum krijgen, omdat het museum er niet alleen 
diende te zijn voor  de ‘high brow’. 

Karel Appel kreeg van de commissie voor wandschilderingen – een van de 
commissies waar Sandberg lid van was – de opdracht een wandschildering 
te maken in het stadhuis. Hij schilderde er ‘De vragende kinderen’. Ambte-
naren interpreteerden de schildering als anticommunistisch. Bovendien kon 
men zich niet vinden in Appels abstracte vormentaal. De schildering bracht 
zoveel ophef te weeg, dat het Gemeentebestuur besloot het  liet afdekken. 
Omdat Sandberg het hier weer niet mee eens was, heeft hij Karel Appel ver-
volgens een nieuwe opdracht gegeven voor muurschilderingen in het Stedelijk 
Museum: de Appel Bar. 

Kunst in de H-scholen, 1950 - 1955 

Begin jaren vijftig startte t de gemeente Amsterdam met de bouw van veel 
nieuwe scholen– de zgn. H-scholen (vanwege de H-vormige plattegrond). De 
nieuwe schoolgebouwen werden gekenmerkt door veel licht, lucht en ruimte. 
Aan de ene kant van de H-plattegrond bevonden zich de lokalen en aan de 
andere kant de gymzaal en het handenarbeidlokaal. De lange gangen waren 
een goede plek voor kunstwerken. Zo kreeg Theo Kurpershoek de opdracht 
in de Prinses Beatrixschool een kunstwerk te maken. Hij verbeeldde er realis-
tisch een weergave van het dagelijks leven. Hij schreef erbij wat het voorstelde; 
aarde, lucht, vuur, water. 
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Sgrafitto

Sgrafitto is een bijzondere techniek die pas in 1900 voor het eerst gebruikt 
is als kunstvorm. In de wederopbouwtijd is het regelmatig gebruikt, maar na 
1960 neemt het gebruik af en zien we het uiteindelijk niet meer terugkomen. 
Dit is  met meerdere technieken in de monumentale kunst het geval: het werd 
een paar keer uitgeprobeerd, maar is niet in gebruik gebleven. 

Monumentale Wandkunst #63

Dit is een goed voorbeeld van een interactie van kunst met de architectuur. Kurpershoek heeft de 

witgeverfde bakstenen opgenomen in zijn kunstbijdrage. De afbeelding heeft hij uit de verflaag 

gekrast. Deze methode van wegkrassen heet  ‘sgraffito’. Dit is een eeuwenoude techniek uit Ita-

lië, hierbij worden lagen gekleurd stuc op elkaar gezet. Wanneer de laatste laag nog nat is, kan 

de kunstenaar er een afbeeldingruit krabben. Deze sgraffito van Kurpershoek bestaat uit twee 

lagen, maar er zijn ook drie, vier en vijflaagse sgaritto’s.
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Kunst in nieuwe middelbare scholen, 1955 - 1960  

Er werden ook nieuwe middelbare scholen gebouwd. Twee scholen die sprekend 
op elkaar lijken, ook wel tweelingscholen genoemd, hebben glasmozaïeken 
gekregen. Deze scholen waren lycea, een mengeling van het gymnasium en 
het HBS. Dat zie je ook in de kunstwerken terug. Nicolaas Wijnberg verbeeld-
de in een van de glasmozaïeken Pan met fluit en Orpheus met de bosnimf. 
Dit staat voor het gymnasium. Daarnaast verbeelde hij de moderne tijd, dat 
staat voor het HBS. Wijnberg werkte figuratief en was oprichter van de kun-
stenaarsvereniging De Realisten.

Glasmozaiek van Nicolaas Wijnberg, Het gymnasium

Monumentale Wandkunst #63
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Liga Nieuw Beelden

In 1955 werd de vereniging Liga Nieuw Beelden opgericht. Zij bestond vooral 
uit kunstenaars die abstract werkten, architecten en stedenbouwkundigen. 
Ze wilden met elkaar een nieuwe mooie leefomgeving maken. Charles Karsten 
is een van de belangrijkste mensen geweest op dat gebied. Hij heeft onder-
staand kunstwerken voor een schoolplein gemaakt.

Frieda Hunziker, lid van Liga Nieuw Beelden, heeft een groot expressionistisch 
landschap gemaakt in een van de H-scholen. Hier lopen de kinderen als het 
ware in. In die tijd was men er van overtuigd dat schoolkinderen door kleur 
beïnvloed konden worden. Zo was er ook een expositie ‘Kleur’ in het Stedelijk 
Museum. 

Dit is bedoeld om op te zitten en met elkaar in discussie te raken. Dat is ten voeten uit Liga Nieuw 

Beelden. Dit kunstwerk is te vinden bij de Daltonschool, waar ook uitstekende nissen zijn die leer-

lingen ook moeten uitnodigen met elkaar te praten. Dit (be)staat nog steeds.

Monumentale Wandkunst #63
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Deze school wordt nu helaas afgebroken. Het is in de jaren ‘80 helemaal ver-
bouwd, zo veel dat het geen monument meer was. De gemeente Amsterdam 
heeft besloten om het kunstwerk terug te brengen in het nieuwe schoolgebouw. 
De persoonlijke touch zit niet helemaal meer in dit kunstwerk, ook omdat het 
overgeschilderd is. Gelukkig heeft het een mooie nieuwe plek in de nieuwe 
school gekregen.

Van der Wilk & PW, Goeman Borgesiusschool, Aalbersestraat, H-school; van de serie licht, lucht 

en ruimte scholen Frieda Hunziker

Monumentale Wandkunst #63
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Betonreliëf

1955-1960 is de periode van bijzondere technieken die we vandaag de dag 
niet meer tegenkomen. Eén ervan is het betonreliëf, een lastige techniek. 
Hiervoor moet je een muur maken waarbij je in de gietvorm al vormen aan-
brengt. Wanneer het beton gegoten wordt, ontstaat er een negatief en een 
positief. Harry op de Laak is een van de eersten die deze techniek op groot 
formaat heeft uitgevoerd. 

Harry op de Laak, ‘Machines en de arbeider’ in betonreliëf, 1956

Betonreliëf is oorspronkelijk kleurloos. In de jaren ’80 en ’90 zijn er kleuren aan de werken van 

Harry op de Laak toegevoegd. 

Monumentale Wandkunst #63
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Arno Nicolai, Uitgebreid Technische School, Krelis Louwenstraat. 

Hierbij een voorbeeld van een wandschildering waarbij er direct op de bakste-
nen wand geschilderd is. Het is gemaakt door Lex Horn. Hij heeft de bakstenen 
van het gebouw opgenomen in het kunstwerk en in deze techniek zijn maar 
weinig wandkunstwerken gemaakt en overgebleven. Eentje is te vinden in het 
GVB-gebouw op de Jan Tooropstraat, maar die is helaas later ingebouwd en 
niet meer helemaal zichtbaar. Horn maakte hier ook op de buitenmuur een 
betonreliëf in hoogdruk, in tegenstelling tot de diepdruk van Harry op de Laak.

Monumentale Wandkunst #63

Harry op de Laak, ‘Machines en de arbeider’ in betonreliëf, 1956
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Glas-in-beton

Een andere bijzondere techniek is glasinbeton. Daar hebben we er in Amster-
dam gelukkig ook één van in de Koningskerk aan de Van ‘t Hofflaan. In deze 
kerk bestaan twee muren helemaal uit een raster met glasstukken in het be-
ton. Het afgebeelde werk verbeeldt ’De Openbaring’. De Koningskerk is een 
van de weinige en vroegste kerken met glas-in-beton. De allervroegste is van 
hetzelfde architectenbureau, namelijk Chris Nielsen, die later stadsarchitect 
werd. Dat gebouw is in 2017 als topstuk opgenomen in de lijst van Plasterk 
met 100 jonge monumenten. 

Nielsen, Spruit en Van der Kuilen, Gereformeerde Koningskerk, Van ‘t Hofflaan Berend Hendriks, 

‘Openbaring 14’, glas-in-beton, 1957. De zon komt hier ‘s ochtends op een andere manier binnen 

dan later op de dag. Zo is het eigenlijk een bewegelijk kunstwerk. 
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Jaap Schipper, woningcomplex Blomwijckerpad. Christelijke Vereniging Patrimonium

Dick Zwier, Berend Hendriks, Lex Horn, Terranova Intarsia

Dick Zwier, Spreuken 24: 33-34 ‘’Ik liep langs een luie man met een akker vol doornstruiken, de 

armoede komt als hardloper.’’

Berend Hendriks, Spreuken 24: 27 ‘’Bereid je werk voor, daarna kun je je huis opbouwen.’’      

Lex Horn, Psalm 128 Zegen in het huisgezin

1960 - 1965 Late bloeitijd en abstracte kunst 

Onderstaand zijn wandkunstwerken op het woningcomplex Blomwijckerpad. 
Het zijn intarsia’s ingevuld met terranova. Woningbouwvereniging Patrimo-
nium heeft deze opdracht gegeven aan de Zaanse architect Jaap Schipper, 
die Horn, Hendriks en Zwier uitnodigde voor het maken van drie wandkunst-
werken. Die verbeelden drie Bijbelse spreuken die samen de geschiedenis 
van de woningbouwvereniging vertolken. 

Monumentale Wandkunst #63
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Abstracte kunst in Hervormde kerken

Dit is de nieuwere techniek glas-appliqué. Als je glas bij elkaar wilt houden, 
kun je daar beton of lood voor gebruiken, maar je kunt glas ook achter elkaar 
plaatsen of samensmelten. In dit voorbeeld van Dik Elffers heeft hij de glas-
platen achter elkaar geplakt. Zo krijg je verschillende kleurnuances. 

Glasappliqué is ook uitgevoerd door Joop van de Broek. Helaas ging men 
rond het begin van de jaren ‘60 over op een nieuwe procedure waarbij het 
kunstwerk uitdroogt en de stukjes na verloop van tijd naar beneden vallen. 
Daardoor is het kunstwerk erg beschadigd en wil men het laten restaureren.

Piet Zanstra, De Hoeksteen, later De Ontmoeting. Protestantse kerk, Louis Couperusstraat|

Dick Elffers, glas-appliqué ramen, 1963 

 
Internationale kunstenaars

Op dit beeldhouwwerk van Ossip Zadkine (hieronder) mag Amsterdam 
trotser op zijn dan ze nu is. Het is gemaakt door dezelfde kunstenaar die 
het iconische beeld ‘De verwoeste stad’ in Rotterdam maakte. Aan het eind 
van zijn leven kreeg Zadkine nog deze grote opdracht in Amsterdam (waar-
schijnlijk zijn laatste). Het is een constructivistisch, ruimtelijk kunstwerk, dat 
oorspronkelijk vast, maar inmiddels los van het gebouw staat. Zadkine was 
voor de Nederlandse beeldhouwkunst heel belangrijk, omdat veel kunste-
naars in de jaren ‘50 en ‘60 naar Parijs gingen om bij hem in de leer te gaan. 

Monumentale Wandkunst #63



16

Marius Duintjer, Nederlandse Bank, Westeinde 1. Ossip Zadkine, sculptuur

In 2003 was daaraan een goedbezochte tentoonstelling in het Singer Laren 
gewijd. ‘Zadkine en zijn Nederlandse leerlingen’.

We hebben in Nederland nog een wandkunstwerk van een buitenlandse 
grootheid: namelijk van de Spaanse schilder en vriend van Lucebert Antonio 
Saura. Zijn wandkunstwerk is te vinden in de Thomaskerk ontworpen door 
Karel Sijmons. Deze kerk is nog helemaal in de oude staat. Saura was net als 
Zadkine internationaal bekend. 

Monumentale Wandkunst #63
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Karel Sijmons vond het als architect zo belangrijk om dit kunstwerk van Saura op te nemen in 

zijn kerk, dat hij het zelf bekostigd heeft. 

Monumentale Wandkunst #63

Onderstaand werk is een glas-appliqué, uitgevoerd door Joop van den Broek 
en ontworpen door Saura. Dit was een opmerkelijke plek, omdat Saura tegen 
het instituut kerk was. In 2004 was er een overzichtstentoonstelling in het 
Cobra museum over Saura en het museum had voor de opening daarvan een 
belangrijke kardinaal gevraagd. De familie van Saura was het niet eens met 
deze keuze. Volgens hen liet ‘De kruisiging’ in Saura’s werk juist de ellende 
zien die de Spanjaarden hadden meegemaakt hebben vanwege de macht 
van de Katholieke Kerk. Aan de argumenten van de familie werd gehoor ge-
geven en het museum zegde de kardinaal af.
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Marius Duintjer, Nederlandse Bank, Westeinde 1. Jules Chapon, glas-in-ijzer, 1967

Glas-in-ijzer

Een techniek die ook bijzonder was, is glas-in-ijzer. De gebruikte ijzeren platen 
kwamen van boten en hadden zodoende al een heel leven achter de rug 
voordat ze in het kunstwerk opgenomen werden. In de Bijlmer Bajes bevond 
zich een glas-in-ijzer kunstwerk van Jules Chapon. Dit kostte Amsterdam 
toentertijd (in 1970) 328.000 gulden. Dit kunstwerk is later illegaal gesloopt. 
Toen de kranten ernaar vroegen, zei de directeur: ‘’Hoe kan ik nu weten dat 
dát kunst is?’’ Dit voorval is iets om over na te denken. Laten we, voordat we 
dingen slopen, onderzoeken wat we in handen hebben. 

Er is een film gemaakt van de totstandkoming van bovenstaand werk van 
Jules Chapon voor de Nederlandse Bank. Deze film kreeg in 1972 een gouden 
medaille op het filmfestival in Bilbao. 

Monumentale Wandkunst #63
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PW, Gemeentelijk Vervoers Bedrijf, Joan Muyskensweg. 

Pop Art

Marte Röling en Mary Schoonheyt hebben in 1973 het GVB-interieur omgeto-
verd tot een klein museum Pompidou. Alle buizen en draden kregen een andere 
kleur en zodoende werd dit een voorbeeld van Environment-kunst. Daarnaast  
maakten ze door het hele gebouw glas-appliqués in de vorm van ‘grote mon-
den’. Een tram van het GVB heeft ook met dit Pop-Art-kunstwerk rondgereden. 

Monumentale Wandkunst #63
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We zijn er nog niet … 

Dankzij nauwe samenwerkingen tussen activisten, erfgoedverenigingen en 
gemeentelijke partners heeft de gemeente Amsterdam nu een heel groot 
deel van de bijna 200 naoorlogse wandkunstwerken in Amsterdam geïn-
ventariseerd. Slopen zal nu niet zomaar meer gebeuren, stelt Annette ten 
Doeschate ons gerust. Hoewel een aanzienlijk deel van naoorlogse wand-
kunstwerken beschermd is, blijft de gemeente Amsterdam zich inzetten 
voor het behoud van dit erfgoed. Het staat nu op de agenda om kunst die 
in de opslag ligt nieuwe bestemmingen te geven. Maar de gemeente kan dit 
niet alleen. Ten Doeschate sluit af met de wens hier samen vervolgstappen 
in te zetten, zodat naoorlogse wandkunst niet meer verloren gaat, maar 
beschermd en in ere hersteld wordt.

Verder lezen

Initiatiefvoorstel ‘Monumentale wandkunst’, 12 februari 2016

Informatie gedeeld met gemeenteraad

Voorlopige index monumentale wandkunst

Yteke Spoelstra is als architectuur- en kunsthistoricus gespecialiseerd in 
monumentale kunst. Na haar studie aan de VU heeft ze in 2007 samen met 
Frans van Burkom een categoriale studie geschreven over monumentale 
wandkunst in de wederopbouwperiode van 1940 tot 1965. In 2013 is hun boek 
‘Experiment in opdracht’ uitgekomen. Vanuit deze collectie is vervolgens de 
website ‘Help wandkunst opsporen’ (www.helpwandkunstopsporen.nl) opge-
richt. De betrokkenen hebben nagedacht over hoe ze de monumentale kunst 
waar we geen zicht op hebben kunnen inventariseren. Er worden nog steeds 
kunstwerken toegevoegd via deze website. In 2016 is de gemeente Amster-
dam bij Spoelstra gekomen met de vraag: ‘Wat gaan we daarmee doen?’ De 
quickscan monumentale wandkunst Amsterdam is daaruit voortgekomen. 

Monumentale Wandkunst #63

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwiC04bQh5nZAhVR_aQKHXWVCYgQFghGMAU&url=https%3A%2F%2Fwww.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F752948%2Finitiatiefvoorstel_van_de_raadsleden_duijndam_sp_van_den_berg_pvda_en_van_den_heuvel_d66_van_12_febr.pdf&usg=AOvVaw0qi-HZgdcm_CkXzAV9ajXS
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346679/raadscommissie%20Jeugd%20en%20Cultuur%2016-11-2017
https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/5844123/1/09012f97821943a0
https://cultureelerfgoed.nl/publicaties/monumentale-kunst-categoriaal-onderzoek-wederopbouw-1940-1965
http://www.helpwandkunstopsporen.nl
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Annette ten Doeschate werkt voor de Gemeente Amsterdam. Daar is zij 
beleidsadviseur op de afdeling Strategie en Beleid bij Monumenten en Ar-
cheologie. Ten Doeschate en haar collega Clasien Slebos zijn trots dat ze 
de unieke cultuurhistorie van het rijke naoorlogse erfgoed van Amsterdam 
mogen ontdekken. Er zijn al veel mensen bezig geweest met dit onderwerp, 
maar bij Monumenten en Archeologie hebben ze het, door het Raadsinita-
tief ‘monumentale wandkunst’ (februari 2016), voor het eerst zo groot mogen 
aanvliegen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft hier een goede basis 
voor gelegd. Door het vooronderzoek van Erfgoedvereniging Heemschut en 
de quickscan van Yteke Spoelstra weet de Gemeente Amsterdam nu wel-
ke schat ze in handen heeft. De onderzoeksresultaten worden het komend 
voorjaar digitaal beschikbaar gesteld. Monumenten en Archeologie doet nog 
verder onderzoek en denkt na over andere publicatiemogelijkheden zoals ar-
tikelen, exposities etcetera. 




