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Afdeling:   Gemeentewerken Beheer  Leiderdorp, 14 januari 2016  

Onderwerp:  Kunstwerken Marte Roling RVS 

160201 

 Aan de raad.  

 

 

 

 

*Z007B8739A1* 
 

Beslispunten 

1. De kunstwerken van Marte Röling weer in de raadszaal op te hangen; 

2. De folder over de geschiedenis van Leiderdorp aan de hand van deze 

kunstwerken te vernieuwen. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De oude raadszaal van het gemeentehuis in Leiderdorp werd opgesierd door een 

serie van acht kunstwerken van de hand van Marte Röling. In de nieuwe raadszaal 

zijn deze kunstwerken niet teruggekeerd maar verbannen naar een zijgangetje.   

1.b Voorgeschiedenis 

De kunstwerken hebben van 1985 tot 2012 in de raadszaal gehangen en daar 

generaties raadsleden geïnspireerd. Het is dan ook in het bijzonder de groep oud-

raadsleden die er nu al ruim vijf jaar op aandringt dat deze kunstwerken eerherstel 

krijgen. Ze zijn immers expliciet bedoeld geweest voor de raadszaal van Leiderdorp. 

Destijds heeft uw raad er expliciet voor gekozen de opdracht voor het vervaardigen 

van deze werken te geven in het kader van de toen geldende 1% regeling. 

Marte Röling is een van de spraakmakende kunstenaressen in Nederland. Haar 

kunstwerken vertegenwoordigen een grote artistieke en stoffelijke waarde. Ze zijn 

bovendien de moeite van het zien en doorgronden waard.  

Ook generaties Leiderdorpers zijn opgegroeid met de werken. Veel scholen 

bezochten de raadszaal waar de Leiderdorpse geschiedenis aanschouwelijk werd 

gemaakt. Ook tijdens rondleidingen werden de schilderijen niet overgeslagen. 

Nieuwe inwoners kregen de folder over de werken.   

1.c Samenhang beleidsvelden 

 n.v.t. 
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2 Beoogd effect 

De kunstwerken van Marte Röling weer zijn plaats rondom de raad geven én te gebruiken 

om de geschiedenis van het dorp aanschouwelijk te maken.   

 
3 Argumenten 

- De raad bepaalt zelf hoe zijn vergaderzaal er uit zal zien en heeft over het weglaten van 

de kunstwerken van Röling nooit gedebatteerd en beslist.    

- De kunstwerken zijn te belangrijk en kostbaar om in een hoekje te laten hangen.  

- Veel Leiderdorpers, met name zij die veel in de oude raadszaal hebben vertoefd, zijn er 

aan gehecht.  

- De educatieve waarde van de kunstwerken gaat op deze wijze volstrekt verloren. - De 

raadszaal wordt er mooier op. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Er was wat weerstand tegen het opnieuw ophangen van de stukken. In veel moderne 

gebouwen worden versieringen en ornamenten weggelaten en ingeruild voor strakke 

zakelijkheid. Ook in het huidige gemeentehuis is dat gedeeltelijk het geval. 

 
 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

Vreemd genoeg is er nooit over de beslissing om de kunstwerken niet terug te laten komen 

gediscussieerd en is er ook nooit iets gedaan met het verzoek van de oud-raadsleden om 

de werken terug te hangen in de huidige raadszaal. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

n.v.t. 

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 
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Namens de fractie van D66, 

 

De heer E. Grootaarts 

 

 
 
 
Bijlagen: 
1. Beschrijving van de werken door Marte Röling;  
2. Folder gemeente Leiderdorp;  
3. Pleidooi Oud GL raadslid Hein van der Zande;  
4. Oude krantenartikelen.   


