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'Half zonnig,
half grauw'
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Assendelft "Eén mooie wand, met
zonnige en lichte schilderingen om
heerlijk van te genieten. En één
duistere en grauwe wand:' Zo zul-
len de kruiswegstaties in de Assen-
delftse Sint Odulphuskerk .er voor-
taan uitzien, vreest Dirk Graas.
De Rijksdienst voor Cultureel Erf-
goed heeft definitief gesproken. De
manier waarop de Wormerveerse
amateurschilders Dirk en jos Graas
de kruiswegstaties hebben opge-
frist, is onprofessioneel en moet niet
worden hervat.
De Rijksdienst komt waarschijnlijk
binnen twee weken met een plan
van aanpak voor de acht al bewerkte
schilderijen en de zes nog niet geres-
taureerde schilderijen. "Als de verf
van de bewerkte schilderijen ge-
makkelijk kan worden verwijderd,
zijn we daar voor. En de originele
schilderijen kunnen heus wel zoda-
nig gerestaureerd worden dat ze op-
fleuren", zegt woordvoerder Dolf
Muller.
De Rijksdienst adviseert alleen. Het
parochiebestuur hoeft dat advies
niet op te volgen. Ook is de vraag wie
de uitvoering van het plan van aan-
pak moet betalen.
Het parochiebestuur 'wacht rustig
af' waar de Rijksdienst mee komt,
zegt vice-voorzitter Lou Kramer.
"Achteraf hebben we de zaak wel
wat te makkelijk ingezet" geeft hij
toe. Het bestuur had namelijk over
het hoofd gezien dat de schilderin-
gen - op stenen platen die in de mu-
ten verankerd zijn - onderdeel zijn

van de kerk uit 1889, die als geheel
rijksmonument is. En dat er dus een
vergunning nodig was.
Binnenkort volgt weer een overleg
tussen het parochiebestuur, de
Rijksdienst, de gemeente Zaanstad
en de kunstcommissie van het bis-
dom. De verhoudingen zijn goed,
benadrukt iedereen. "Het is een
kerkbestuur dat erg betrokken is bij
het de monumentale waarden en
daar op een goede manier mee om-
gaat", aldus een gemeentewoord-
voerder.
Dirk Graas vindt het 'zuur' dat de
restauratie moet worden stopgezet,
maar zegt: "Ik ben christen genoeg
om de zaak te relativeren. Het leven
gaat door, ik heb mijn andere schil-
derwerk en twee prachtige kleinkin-
deren! En het is hun muur, van
Rijksmonumenten. Eerlijk is eer-
lijk, ze hebben hier alle recht toe."
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