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COLOFON 
 
Het Cuypersbulletin verschijnt zo mogelijk vier maal per jaar. De redactie ontvangt graag brieven, 
mededelingen, wetenswaardigheden en korte artikelen over onderwerpen die het werkterrein van het 
genootschap in de ruimste zin van het woord betreffen. De opgenomen artikelen weerspiegelen niet 
noodzakelijk de zienswijze van het bestuur en de redactie.  
 
Redactie: drs. D. Mulder (voorzitter), dr. Gerrit Vermeer  
Redactieadres: 1e Jacob van Campenstraat 14-3a, 1072BE Amsterdam  
e-mail: davmulder@gmail.com  
 
Omslagontwerp: Dirk Verweij en Medeina Musteikyte  
Binnenwerk: CB (GV) Druk: Weemen Drukwerk, Druten  
 
Het Cuypersgenootschap, opgericht 15 januari 1984, is een vereniging en stichting tot behoud van 
negentiende- en twintigste-eeuws cultuurgoed in Nederland.  
 
Bestuur:  
Prof. dr. V.V. Stissi, voorzitter  
L.W. Dubbelaar, secretaris  
Drs. J.G.W.R. Dekkers, penningmeester  
Mr. M.M.G.M. Richter, lid  
Drs. D. Mulder, lid  
 
Secretariaat: Alferbos 246, 2715 TN Zoetermeer Tel. 06-233 98 363 e-mail: 
secretaris@cuypersgenootschap.nl website: www.cuypersgenootschap.nl 
 
Het Cuypersgenootschap is een ANBI. Giften zijn aftrekbaar van belasting. Kamer van Koophandel 
Limburg: 4017672. Bankrekening: NL26 INGB 0004 835 002 t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten  
 
De contributie bedraagt € 30,- per jaar. In verband met verzendkosten betalen leden die buiten 
Nederland wonen € 40,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto omslag: Ferdinand Hart Nibbrig, portret van Hendrik Valkenburg, 1896 (uitsnede). Litho, 
Rijksmuseum, RP-OB-25.403 (zie ook p. 14).
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INHOUD 
Aankondiging digitale ALV 2020 3 // Nieuwe website Cuypersgenootschap 3 // Korte berichten 3 // 
Cuypers en de synagogen van Vriezenveen, IJsselstein en Winsum 6 // Aanvraag gemeentelijke 
monumentenstatus atelierwoning A.W. Weissman 10 // Christian Science-kerk Amsterdam monument 
16 // Nieuwe Boeken 18 // 
 
 
AANKONDIGING DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING OP ZATERDAG 31 OKTOBER 2020 
Geachte leden van het Cuypersgenootschap. De coronacrisis ten spijt is het Cuypersgenootschap 
statutair gebonden aan het houden van een Algemene Ledenvergadering. Deze zal – anders dan 
aanvankelijk per email was aangekondigd – digitaal plaatsvinden, op zaterdag 31 oktober 2020. 
Start: 13.30 uur. Duur: maximaal 45 minuten. Het programma van de ALV zal u na aanmelding per 
email toegezonden worden, evenals de link voor deelname aan de digitale vergadering. U kunt zich 
opgeven voor deelname bij secretaris Leo Dubbelaar: secretaris@cuypersgenootschap.nl 
 
NIEUWE WEBSITE CUYPERSGENOOTSCHAP 

Wellicht was het u al opgevallen, maar sinds deze zomer is de website van het Cuypersgenootschap 
vernieuwd! De oude website was al geruime tijd offline en bleek niet hersteld te kunnen worden, 
waarna een nieuwe site is gebouwd door Tijs Gerritsen (Tijshelpt.nl). De nieuwe site is 
gebruiksvriendelijk en heeft een moderne uitstraling gekregen. Anders dan in het verleden het geval 
was worden de actualiteiten tweewekelijks ververst, zodat de site altijd up-to-date is. Inmiddels staat 
een groot deel van de nieuwsbrieven online; het is de bedoeling dat op korte termijn ook de 
Sluitstenen en Jaarboeken op de website geplaatst worden. Ook zal t.z.t. de Twitteraccount van het 
Cuypersgenootschap aan de website gekoppeld worden. Kijk vooral zelf! www.cuypersgenootschap.nl 

KORTE BERICHTEN // Norman Vervat 

ACTIE VOOR RIJKSMONUMENTALE BRUGGEN BOSKOOP EN WADDINXVEEN 

Sinds enige tijd volgt het Cuypersgenootschap 
de discussie over de hefbruggen van Boskoop 
en Waddinxveen over de Gouwe. De bruggen 
zijn beeldbepalende rijksmonumenten voor 
deze dorpskernen. Op dit moment 
onderzoeken de gemeente Alphen aan den 
Rijn en de provincie Zuid-Holland vanwege 
de toenemende verkeers-druk de toekomst 
van deze bruggen. Sloop wordt niet 
uitgesloten. De beide bruggen zijn technische 
hoogstandjes uit de periode 1933-1936 en 
vertegenwoordigen een zeer grote 
architectuur- en cultuurhistorische waarde. 
Tevens zijn de bruggen beeldbepalend voor 
Waddinxveen en Boskoop. Het is dan ook 
zeer terecht dat de bruggen al sinds 1999 
rijksmonument zijn. 
Uiteraard hebben wij begrip voor eventuele 
technische en verkeerstechnische ingrepen 
die nodig zijn. De vraag is echter of die 

 
Hefbrug Boskoop. Foto G.J. Dukker, Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort / 504.429. 
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moeten resulteren in sloop van de bruggen. In Boskoop zijn bijvoorbeeld al jarenlang plannen om een 
brug of tunnel over de Gouwe aan de zuidkant van het dorp aan te leggen voor het doorgaand 
(vracht)verkeer. De oude bruggen kunnen dan gebruikt worden voor het lokale verkeer en behouden 
blijven als iconische monumenten voor de regio. 

ACTIE VOOR VOORMALIG GEMEENTEHUIS LEUSDEN 

 
Exterieur gemeentehuis Leusden, 1976. Foto Collectie HKL.  
 

De gemeente Leusden is door het Cuypersgenootschap en de Historische Kring Leusden verzocht om 
het voormalige gemeentehuis, Hamersveldseweg 2-2A te Leusden, te beschermen als gemeentelijk 
monument. Het gebouw is verkocht aan een projectontwikkelaar die op deze locatie woningbouw wil 
realiseren. Het voormalige gemeentehuis werd in 1955-1956 gebouwd in de buurt van het eeuwen-
oude bestuurscentrum van Leusden. Eind 19de eeuw verrees aan de Burgemeester de Beaufortweg een 
echt gemeentehuis. In de jaren vijftig werd een nieuw gemeentehuis nodig omdat inwonertal en 
takenpakket groeiden. Het pand werd naar ontwerp van J.H. Oosterhuis gebouwd in een stijl die 
verwant is aan de Delftse school. Een plaquette boven de ingang toont de gemeentewapens en tekent 
de sfeer in beide toen nog agrarische gemeenten. Het kunstwerk is van de hand van mevrouw J.S. 
Oosterhuis-van der Stok, echtgenote van de architect. Tot op heden is het gebouw vrij gaaf behouden.  

VERZET TEGEN SLOOP WOONHUIS WINSUM 

Het Cuypersgenootschap is geschrokken van de voorgenomen sloop van Kerkstraat 17A-19 te 
Winsum. Het voornemen is om een oude vervallen garage en een karakteristieke negentiende-eeuwse 
woning te vervangen door nieuwbouw. De sloop van de bedrijfsbebouwing  is geen enkel probleem. 
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Met de sloop van de historische woning gaat er echter onnodig een beeldbepalend gebouw en 
waardevol cultureel erfgoed verloren.  

Het betreffende pand is eind negentiende eeuw gebouwd als dokterswoning en heeft lang 
gefunctioneerd als Groene Kruisgebouw. Na de oorlog wordt het onderdeel van het huidige 
garagecomplex. Door haar deftige uitstraling en de prominente ligging is het een beeldbepalend 
historisch element voor Winsum. Het woonhuis is gewaardeerd als karakteristiek en wordt 
opgenomen in het toekomstige beschermende bestemmingsplan met een sloopvergunningstelsel. 
Sloop van dit soort historische panden wordt daarmee als het goed is lastiger. Op dit moment werkt de 
gemeente echter nog volledig mee aan de plannen.  

Op de plek van het garagecomplex komen 15 appartementen in drie gebouwen met 
buitenbergingen. Aan dergelijke woningen is in Winsum veel behoefte. Het Cuypersgenootschap 
erkent deze behoefte en wil de woningbouw ook niet in de weg zitten. Wel is naar onze mening een 
aanpassing van de plannen noodzakelijk. Wij hebben de gemeente verzocht om alleen in te stemmen 
met de sloop van de garagegebouwen. De nieuwbouw kan dan beperkt blijven tot twee 
woongebouwen. Door ruimte te bieden om deze hoger te maken (extra verdieping) en eventueel ook 
de voormalige dokterswoning om te bouwen tot een aantal woningen kan hier een programma 
gerealiseerd worden dat vergelijkbaar is met de huidige plannen. 
 
BESCHERMING VOOR KERK REUSEL 

Naar aanleiding van een verzoek van het Cuypersgenootschap heeft de gemeente Reusel-De Mierden 
recent besloten de kerk, pastorie en kerktuin van Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming aan de Markt 
te Reusel te beschermen als gemeentelijk monument. Deze fraaie neogotische kruiskerk is eind 
negentiende eeuw gebouwd naar ontwerp van P.J. Bekkers en A. Bruning. Net als veel andere 
belangrijke gebouwen in deze gemeente was dit gebouw zonder bescherming en erg kwetsbaar. Lang 
was er geen enkele vorm van monumentenbeleid. Er zijn inmiddels gesprekken gaande over een 
verdere uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. 

MONUMENTENAANVRAAG VOOR HILVERSUMS KOETSHUIS 

Onlangs heeft het Cuypersgenootschap de 
gemeente Hilversum verzocht om een voormalig 
koetshuis aan de Van Yssumlaan aan te wijzen 
tot gemeentelijk monument. Het pand is in 1906 
naar ontwerp van E. Verschuijl gebouwd als 
koetshuis bij de rijksmonumentale villa 
Schuttersweg 8. Villa en koetshuis zijn gebouwd 
voor Jan ter Meulen jr, assuradeur uit 
Amsterdam. Lang is gedacht dat ook het 
kenmerkende koetshuis was aangewezen tot 
rijksmonument. Deze procedure is echter nooit 
goed afgerond. Het pand is niet opgenomen in 
het rijksmonumentenregister en staat ook niet 
op de gemeentelijke monumentenlijst. Als 
geslaagd voorbeeld van het werk van E. 
Verschuijl, en als beeldbepalend en inmiddels 
zeldzaam koetshuis heeft het pand voor 
Hilversum een duidelijke architectuur- en 
cultuurhistorische waarde. Het is dan ook van 
groot belang om het pand alsnog te beschermen. 

 
Koetshuis Hilversum, juli 2020. Foto Norman Vervat. 
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CUYPERS EN DE SYNAGOGEN VAN VRIEZENVEEN, IJSSELSTEIN EN WINSUM 

Bij de kleine synagoge van Vriezenveen, waarover in het Cuypersbulletin 2019/3-4 een bericht stond, 
gaat het hoogstwaarschijnlijk om een enigszins vereenvoudigd ontwerp van de Rijksadviseurs voor de 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst, vrijwel zeker van Pierre Cuypers. (afb. 1) Weliswaar wordt het 
auteurschap van Cuypers soms genoemd of vermoed, maar de context en ontstaansgeschiedenis zijn 
nauwelijks bekend. Vandaar deze bijdrage, waarin het primair gaat om het samenbrengen van enkele 
gegevens, als tussenstap. Mogelijk is er in diverse archieven meer te vinden. 

Cuypers maakte ontwerpen voor de synagogen van IJsselstein en Vriezenveen als 
Rijksadviseur. Het College van Rijksadviseurs (1874-1879, secretaris Victor de Stuers) hield zich 
voornamelijk met monumenten bezig, maar keurde daarnaast tal van nieuwbouwplannen van 
kerkbesturen en provinciale ingenieurs en opzichters af als zijnde kwalitatief ondermaats, waardoor 
de betroffen instanties Rijkssubsidie dreigden mis te lopen. Vervolgens maakten de twee architect-
leden P.J.H. Cuypers en I. Gosschalk – officieel ‘in overleg’ met besturen en lokale architecten – een 
nieuw ontwerp, waarna men doorgaans eieren voor zijn geld koos en de plannen van de 
Rijksadviseurs accepteerde, eventueel met kleine wijzigingen als het gebruik daarom vroeg. Onder 
meer voor de kerk van Drogeham maakten de Rijksadviseurs een sober modelontwerp, dat zij 
vervolgens ook andere kerkbesturen met schaarse middelen ten voorbeeld stelden. Ook de 
beheerderswoning bij het monument van Heiligerlee (ontwerp-Gosschalk; Cuypers en De Stuers 
waren als katholieken principieel tegen dit ‘nationale monument’ uit 1868) en de kerk van 
Gramsbergen (ontwerp-Gosschalk) kwamen volgens deze tamelijk drastische procedure tot stand. 
Cuypers leverde enkele verbeterde ontwerpen voor Brabantse pastorieën. Volgens sommigen gaat het 
bij de verbouwing van de uiterst sobere synagoge van Coevorden ook om zo’n verbeterd ontwerp door 
de Rijksadviseurs (Cuypers of Gosschalk).  

Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) berusten tekeningen van de synagogen van 
Vriezenveen, IJsselstein en Winsum (afb. 2-4), waarvan in ieder geval de eerste twee, blijkens de 
notulen van het College van Rijksadviseurs, van Cuypers moeten zijn*). Correspondentie erover heb ik 
destijds niet aangetroffen, wat niet wil zeggen dat die er niet is**). Over beide subsidieaanvragen werd 
in 1876 eerst de Permanente Commissie van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap 
geraadpleegd. De auteurs van Pinkas. Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland (1999) 
weten overigens te melden dat het ontwerp voor Vriezenveen oorspronkelijk voor Winsum (Gr.) 
bedoeld zou zijn. Inderdaad komen Winsum (niet uitgevoerd) en Vriezenveen in omvang, programma 
en stijl overeen, maar de bewering van Pinkas klopt toch niet helemaal met de notulen van het College 
en met de berichtgeving in het  Nieuw Israëlietisch Weekblad. Want, zoals gezegd, valt uit de notulen te 
concluderen dat voor Vriezenveen wel degelijk een apart ontwerp is gemaakt. (Winsum wordt niet 
genoemd.) 

IJsselstein heeft een Davidsster in de gevel, de twee wetstafels en een hoefijzerboog. Daarnaast 
is er een geometrische decoratie waarin het getal twaalf – de twaalf stammen van Israël – een rol lijkt 
te spelen, mogelijk een citaat van de synagogen van Maastricht (1840, Cuypers ongetwijfeld bekend) 
en Breda (1845). De twaalf stammen ontbreken in Vriezenveen en Winsum, maar de Davidsster en de 
oriëntaalse hoefijzerboog zijn beide van de partij, althans in de ontwerpen. (afb. 5) Identiek is de 
combinatie van een landelijke bouwstijl met overstekende kap en de oriëntaalse gevelbehandeling, 
met een ‘on-Hollandse’ kleurstelling van rode en gesmoorde bakstenen. De linkerzijgevel is nog het 
best bewaard. 

Oriëntalisme in de bouwkunst is in de negentiende eeuw geen zeldzaamheid, hoewel de meeste 
synagogen in Nederland zich aanpassen aan de vigerende bouwstijlen. Joodse architecten als  
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1. Synagoge Vriezenveen, 1977 (boven). Foto A.J. van 
der Wal, RCE, Amersfoort / 184.307 (uitsnede). 

2. Ontwerptekening synagoge Vriezenveen, 1876 
(onder). RCE, Amersfoort / BT-020539. 
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Gosschalk en E.M. Rood pasten oriëntaalse motieven sowieso spaarzaam toe, zij zagen zichzelf niet als 
oosterlingen, maar als Nederlanders en sloten liever aan bij de Hollandse renaissance. Opvallend is dat 
Cuypers geen spreuk uit de Thora in de gevel opneemt, zoals talloze synagogen in Nederland dat doen 
– meest voorkomende: ‘Mijn huis zal een bedehuis genoemd worden voor alle volkeren’ -, maar zich 
concentreert op visuele expressie en symboliek. Het klaverbladraam in het interieur – signatuur van 
de munsterkerk in Roermond? – is ietwat merkwaardig voor een synagoge, mogelijk is het bedoeld als 
een verwijzing naar het (zuid)oosten, waar de tempel van Jeruzalem stond. In elk geval moest dit raam 
zowel de ruimte verlichten als ook de binnenkant van de Arke, zoals in meerdere synagogen het geval 
is. Daar schijnt dan het licht van de Thora bij het openen van de kast met de wetsrollen.  
Of de synagoge van IJsselstein is uitgevoerd is vreemd genoeg niet bekend. Pinkas suggereert dit wel 
en het is heel goed mogelijk, maar evengoed kan het zijn dat de oude synagoge, waarvan evenmin 
afbeeldingen bestaan, gewoon is blijven staan en ergens in de twintigste eeuw is afgebroken. Nader 
onderzoek is geboden.  

Vriezenveen is als enige uitgevoerd en blijft voorlopig bestaan. Eind vorig jaar werd bekend dat 
het gebouw van de sloopkogel is gered. Bij mijn bezoek in 2003 was de synagoge een schuur annex 
werkplaats. De wanden hadden echter nog een polychrome decoratie van nageschilderde witte steen 
en rode baksteen met groene krullen als kapitelen, primitief opgebracht en alleen in de verte 
herinnerend aan Cuypers. (afb. 6) Waarschijnlijk is zijn binnendecoratie in vereenvoudigde vorm 
uitgevoerd. De rijkdom van het interieur op de tekening van IJsselstein was ver te zoeken en ook de 
onlangs herstelde, bijzonder verfijnde beschildering van de huissynagoge van het voormalige Centraal 
Israëlietisch Weeshuis aan de Oudegracht in Utrecht (architect Albert Nijland) ontbrak volledig. 

Standaardisering en uniformering van gebouwtypen is een vrij normaal verschijnsel in de 
negentiende eeuw, onder meer bij stations, kantongerechten en postkantoren, die ook steeds kleine 
variaties kennen al naar gelang de plaatselijke situatie. De synagoge van IJsselstein had een aanbouw 
met onder meer een mikwe (rituele badruimte), die Vriezenveen en Winsum moeten ontberen. De 
gevels werden gevarieerd door wat heen en weer te schuiven met wetstafels, Davidssterren en hoef-
ijzerbogen. Cuypers vond in de loop van 1875-1876 een geschikte vorm voor kleine dorpssynagogen – 
mogelijk met adviezen van zijn Joodse collega Gosschalk over het gebruik – en ontwikkelde die tot een 
soort exotische variant van zijn gotisch-rationalistische Rijksbouwmeestersstijl. 
 

Wilfred van Leeuwen   

*)  IJsselstein wordt ‘opmetingstekening uit 1935’ genoemd, maar is duidelijk 19de-eeuws.   
**) Nationaal Archief BiZa 2.04.40, inv. nr. 2, p. 135. 
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3. Ontwerptekening synagoge IJsselstein, 1876 (boven). 
RCE, Amersfoort / BT-019686. 

4. Ontwerptekening synagoge Winsum, 1876 (onder). 
RCE, Amersfoort / BT-022349. 
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5: Synagoge Vriezenveen, fragment Davidsster  
onder hoefijzerboog.  
 

6: Interieur met fragment 
polychrome decoratie.  

Foto’s auteur, 2003.  
 
AANVRAAG GEMEENTELIJKE MONUMENTENSTATUS ATELIERWONING A.W. WEISSMAN 
 
Op 9 juli 2020 heeft het Cuypersgenootschap stadsdeelcommissie Oost te Amsterdam verzocht om het 
woonhuis Oosterpark 79 aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Het pand is door architect Adriaan 
Willem Weissman (1858-1923) gebouwd als dubbel atelierhuis voor schilder Hendrik Valkenburg (1828-
1896) en zijn dochter Lijmberta (Bertha) Aaltje (1862-1929), die ieder een eigen atelier in het pand 
hadden. De bouw is vergund op 8 oktober 1887; in mei 1888 is het pand door Valkenburg en zijn dochter 
betrokken. (afb. 1-2) 
 

Het pand bestaat uit een souterrain, beletage, twee bovenverdiepingen en zolder. De opzet 
volgt de in Amsterdam traditionele tweebeukige aanleg met verkeers- en dienstvertrekken in de 
smalle beuk en de woonvertrekken in de brede beuk. Het vrij ondiepe pand heeft links aan de 
achterkant een uitbouw. Op de beletage bevinden zich een kamer en-suite en in de uitbouw de keuken, 
op de verdiepingen daarboven telkens een atelier aan de straatzijde en een kamer aan de tuinzijde, 
van elkaar gescheiden door een kastenwand. In de uitbouw aan de achterzijde bevond zich op beide 
verdiepingen een kabinetje, thans een keuken (tweede verdieping) en badkamer (derde verdieping). 
De indeling van de plattegrond komt tot uitdrukking in de asymmetrische voorgevel: de brede beuk is 
licht risalerend ten opzichte van de smalle beuk en wordt bovendien afgesloten door een forse 
trapgevel; de smalle beuk wordt afgesloten door een lijst met daarboven een houten dakkapel. Door 
variatie in vorm en plaatsing van de vensters heeft de architect eentonigheid vermeden: op de beletage 
zijn rechts van het diepe portiek twee vensters geplaatst, op de verdiepingen daarboven telkens een 
smal, hoog raam in de smalle beuk en een drielicht met bovenlichten in de brede beuk. Opvallend is de 
grotere bouwhoogte van de eerste verdieping: het atelier op de bovenste verdieping ving vanwege de 
hogere ligging meer licht en kon daarom iets lager uitgevoerd worden; tegelijkertijd zorgt echter ook 
dit aspect voor visuele spanning in de gevel.  

Architect Weissman heeft de gevel ontworpen in de vormentaal van de “Oud-Hollandsche” 
renaissance, te weten de Hollandse architectuur uit de zeventiende eeuw. De rijkelijk toegepaste  
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1. A.W. Weissman, ontwerptekening Oosterpark 79, 1887. Stadsarchief Amsterdam. 
 
speklagen, kraagstenen en gevelstenen en het cartouche in de borstwering van de eerste verdieping 
met de spreuk ARS LONGA VITA BREVIS zijn daar direct aan ontleend. (afb. 3) Deze elementen zijn 
mogelijk van zandsteen maar zijn wit overgeschilderd, zodat dit niet vastgesteld kan worden. 
Eveneens decoratief – en typerend voor de ontwerpen van Weissman – zijn de baksteenmozaiëken in 
de borstweringen op de beide verdiepingen en in de spaarboog van het grote raam op de tweede 
verdieping. Hardsteen is op ‘rationele wijze’ toegepast waar dit constructief vereist is: de stoeptreden 
van het portiek, waterlijsten, vensterbanken, de dekplaten van de trappen van de geveltop. Ook de 
bekronende bol op de trapgevel is van hardsteen. Opvallend is verder dat de plint van het pand niet is 
bekleed met hardsteen, zoals gebruikelijk en ook bij de belendingen het geval is, maar is opgetrokken 
uit een blauwgrijze baksteen – deze steen is in Amsterdam veelvuldig aan te treffen in bouwwerken 
van het bureau van de Stadsarchitect (bijvoorbeeld in de gevels van brandweerkazernes en 
politieposten). Verdere decoratieve elementen zijn de smeedijzeren hekwerken in de 
vensteropeningen van het souterrain, de smeedijzeren sierankers in de geveltop en de eenvoudige 
glas-in-loodramen in de bovenlichten van alle vensters.  

Over de historische interieurafwerkingen is helaas weinig bekend. Op de presentatietekening 
van het pand is ook een impressie van het atelier van Hendrik Valkenburg weergegeven: daarop is een 
forse schouw te zien, met kolommen en een betegelde achterwand, mogelijk met toepassing van  
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2-3. Oosterpark 79, voorgevel (boven) en gevelsteen op 
de borstwering van de eerste verdieping (onder), 
zomer 2020. Foto auteur. 

4. A.W. Weissman, litho naar perspectieftekening met 
aanzicht van de voorgevel en interieur van Oosterpark 79, 
1887. Stadsarchief Amsterdam. 
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antieke tegels, en een hoge houten betimmering op de wanden. (afb. 4) In Het Nieuws van den Dag: 
kleine courant van dinsdag 6 oktober 1903 krijgen we een sfeerimpressie van het atelier van Bertha op 
de tweede verdieping: “Het atelier in het Oosterpark, - een stadswijk, waar verschillende schilders van 
naam het beste licht hebben gezocht en gevonden (Breitner, Poggenbeek, Bastert, Kever, Israëls), is 
uitnemend ingericht, niet alleen door pleisterbeelden en andere hulpmiddelen, maar met voorwerpen 
uit Larensche en Twentsche binnenhuizen, die onmiddellijk de fraaie interieurs der Valkenburg’s’’ in 
de gedachte roepen”. Ook bestaat er een foto van Bertha in haar atelier, dat zo te zien overvloedig 
gestoffeerd is, en waarop inderdaad een fragment van een schouw in zeventiende-eeuwse trant 
zichtbaar is. (afb. 5) 

Onbekend is of de historische interieurafwerkingen in het pand bewaard zijn gebleven; in ieder 
geval is op de beletage de suite met de stucplafonds nog aanwezig. Ook de plattegronden zijn sinds de 
bouw nauwelijks gewijzigd, zoals blijkt uit de splitsingstekeningen van 2005; de beletage is 
ongewijzigd, op de eerste etage is van het atelier een badkamer afgesplitst en op de tweede verdieping 
een zijkamer. Uit het bouwdossier wordt niet duidelijk wanneer er een aparte opgang voor het 
bovenhuis gecreëerd is, maar vermoedelijk zal dit rond 1910 gebeurd zijn. In dat jaar trouwde Bertha 
met Hendrik (Henri) Willem Adriaan Krook van Harpen (1862-1919), directeur van het Amsterdams 
Westelijk Entrepotdok. Het echtpaar woonde daarna in Laren. Het exterieur van het pand is 
opmerkelijk gaaf, de gevel is zelfs niet gereinigd. 

Hendrik Valkenburg (1828-1896) was kunstschilder, tekenaar, aquarellist en tekenleraar. (afb. 
6) Hij schilderde vooral genrevoorstellingen, interieurs, landschappen en portretten. (afb. 7) Hij is 
opgeleid aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Voor zijn komst naar 
Amsterdam in 1873 was hij achtereenvolgens tekenleraar op de stadsschool te Almelo (1854-1865), 
tekenleraar op de rijks-HBS te Helmond (1867-1868) en hoofd van de burgeravondschool te Zwolle 
(1868-1872); in het Amsterdamse bevolkingsregister wordt als beroep niet kunstenaar, maar 
“Onderwijzer” en “Onderwijzer in de teekenkunst” opgetekend. Dochter Bertha bezocht de 
Rijksakademie van Beeldende Kunsten van 1878-1886 en was een leerling van August Allebé; 
omstreeks 1881 bezocht ze bovendien de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers. Evenals haar 
vader schilderde zij overwegend genrevoorstellingen, interieurs, landschappen en portretten. Hendrik 
en Bertha gaven beiden tekenles aan huis. Bertha adverteerde voor haar tekenlessen in de dagbladen, 
bijvoorbeeld in Het Nieuws van den Dag: kleine courant van maandag 28 oktober 1901: “Mej. Bertha 
Valkenburg, Oosterpark 79, geeft Schilder-, Teeken- en Aquarelles op haar Atelier, op Dinsd. En 
Donderd. voorm. Van 9½-12 uur. Spreekuur Vrijdags van 4-5 uur. Prosp. aan bovenst. adres.” (afb. 8) 

 

 
8. Advertentie in: Het Nieuws van den Dag: kleine courant van maandag 28 oktober 1901. 
 

De architect A.W. Weismann, één van de toonaangevende architecten uit het laatst van de 19de 

eeuw en het begin van de 20e eeuw, heeft in Amsterdam diverse monumentale bouwwerken op zijn 
naam staan. Weismann ontwierp rondom het Museumplein het Stedelijk Museum en de villa Lizzy 
Cottage, beide rijksmonumenten. Samen met P.H. van Niftrik jr., met wie hij in 1894 een 
samenwerkingsverband was aangegaan, ontwierp hij de voormalige stalhouderij van H.H. Everhard 
aan de Gabriël Metsustraat 2-4-6, sinds kort gemeentelijk monument; nummer 6 is thans bekend als  
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5: A.J.W. de Veer, Bertha Valkenburg in haar atelier, ca. 
1905. Knipsel, Collectie Veenhuijzen, CBG, Den Haag. 

6. Ferdinand Hart Nibbrig, portret van Hendrik 
Valkenburg, 1896. Litho, Rijksmuseum, RP-OB-25.403. 

 
7: Hendrik Valkenburg, ‘Een familie aan tafel’, 1882. Aquarel, Collectie Hein A.M. Klaver Kunsthandel Baarn. 



2020-2 Cuypersbulletin 
 

 
15 

het Etty Hillesumhuis. Bijzonder fraai is ook Willemsparkweg 119 uit 1890 dat de hoofdindeling van 
de gevel van het oudere pand aan het Oosterpark volgt, maar een verdieping lager is en ook opvalt 
door een rijker materiaalgebruik. Van dit pand is enkele jaren terug het interieur helaas grotendeels 
gesloopt. 

De keuze voor het Oosterpark was geen toevallige: langs de zuidelijke rand van het park 
verrezen diverse kunstenaarsateliers, waarvan het Witsenhuis uit 1884, ontworpen als atelier voor de 
beeldhouwer Eduard Roskam, de bekendste is. (afb. 9) Dit rijksmonument is ontworpen door architect 
Eduard Cuypers. Het dubbele atelier Oosterpark 87-88 van Jacob Simon Hendrik Kever en Geo 
Poggenbeek (architect C. Wiegand, 1882) is echter ingrijpend verbouwd, evenals Oosterpark 89 
(architect J.F. Klinkhamer, 1885) voor Nicolaas Bastert, waarvan vrijwel niets is overgebleven. Ook 
elders in de stad zijn nog verschillende atelierwoningen te vinden, maar ook die zijn niet in alle 
gevallen meer gaaf. Zo is in 2018 helaas de atelierwoning van Jan en Kees Dunselman, 
Willemsparkweg 50 (architect Joseph Cuypers, 1889), van binnen zeer rijk gedecoreerd, onlangs 
leeggesloopt (zie ook Cuypersbulletin 2018-1). Uit de atelierwoning van Betsy Repelius, Vondelstraat 
29 (eveneens van Joseph Cuypers, 1890), zijn al langer geleden belangrijke onderdelen van de vaste 
inventaris verwijderd, waarbij met name de plafondschilderingen van Piet Mondriaan genoemd 
moeten worden. Beschermd is daarentegen wel de atelierwoning van Piet Mondriaan, Sarphatipark 42 
(J. Heyink, 1889-1890).  
               Het atelierpand van vader en dochter 
Valkenburg is opgenomen in een representatieve 
gevelwand die deel uitmaakt van een buurtje 
tussen Linnaeusstraat en Eikenweg, ontwikkeld 
door twee bouwmaatschappijen onder toezicht 
van esthetisch adviseur I. Gosschalk; het geheel 
kenmerkt zich door een opmerkelijk 
samenhangende vormgeving in één stijl, de 
Hollandse neorenaissance. De atelierwoning is in 
tegenstelling tot veel omringende panden vrijwel 
ongeschonden. Diverse panden aan deze 
parkrand worden de laatste jaren ingrijpend 
verbouwd en veelal van een extra verdieping 
voorzien. Bescherming is daarom zeker geen 
overbodige luxe. Als karakteristiek en gaaf werk 
uit het oeuvre van A.W. Weissman, waarin 
bovendien door Weissman ontworpen 
historische interieurs te verwachten zijn, en als 
karakteristiek voorbeeld van een schildersatelier, 
komt Oosterpark 79 alleszins in aanmerking voor 
een gemeentelijke monumentenstatus. 
 
David Mulder 
 

 
 
 
Literatuur:  

9. Het Witsenhuis, Oosterpark 82-82A. Foto Sergé 
Technau, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort / 14667-65849. 

 
-Jonkman, M. en Geudeker, E. (red.), Mythen van het atelier. Werkplaats en schilderpraktijk van de negentiende-
eeuwse Nederlandse kunstenaar, Den Haag 2010 (pp. 176-184). 
-Gorter, P. en Bax, M., “Vondelstraat 29. Betsy Repelius en haar opdrachten aan Joseph Cuypers en Piet 
Mondriaan”, in: Jaarboek Amstelodamum 98 (2006), 106-131. 
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CHRISTIAN SCIENCE-KERK AMSTERDAM MONUMENT  

Op verzoek van het Cuypersgenootschap is onlangs de First Church of Christ, Scientist (hierna: Christian 
Sciencekerk), Richard Wagnerstraat 32-34 in Amsterdam, aangewezen als gemeentelijk monument. De 
kerk is in 1937 gebouwd naar ontwerp van architect Gijsbert Friedhoff (1892-1970). Voor het uitwendige 
van het gebouw heeft Friedhoff zich laten inspireren door de vroegchristelijke basilieken. In het interieur 
zijn daarentegen invloeden uit de contemporaine Scandinavische architectuur aanwijsbaar.  
 

De kerkgemeenschap Christian Science werd gesticht in 1879 te Boston in de Verenigde Staten 
door Mary Baker Eddy. Haar boek Science and Health with Key to the Scriptures (Wetenschap en 
gezondheid met sleutel tot de Heilige Schrift) vormt met de bijbel de grondslag van het geloof. 
Kenmerkend voor de kerkdiensten is het ontbreken van de preek. In plaats daarvan wordt door twee 
readers uit Science and Health gelezen, waarvoor de in alle kerken aanwezige twee lezenaars dienen. 

De Amsterdamse Christian Sciencekerk bevindt zich in een villawijkje tussen Bernard 
Zweerskade, Schubertstraat, Stadionweg en Apollolaan. De evenwijdig aan de Bernard Zweerskade 
gesitueerde Richard Wagnerstraat verbreedt zich ongeveer in het midden, ter hoogte van de 
Rossinistraat, tot een ruim plein, waarvan de Christian Sciencekerk het architectonische middelpunt 
vormt. Friedhoff heeft voor deze kerk afgezien van het gangbare kerktype met toren, mogelijk 
vanwege het bijzondere karakter van deze religieuze gemeenschap. Het driebeukige hoofdvolume van 
de kerk is ontleend aan de architectuur van de vroegchristelijke basilieken. Aan de voorkant bevindt 
zich een portaalaanbouw met drie diepe rondbogen. Boven dit bouwvolume zijn vijf rondboogramen 
geplaatst. Aan de rechterzijde is loodrecht op de kerkas een zondagsschool annex leesruimte gebouwd. 
De eigenlijke kerk is geheel opgetrokken uit gele baksteen; de zondagsschool – in aansluiting op de 
belendende villabebebouwing – is daarentegen opgetrokken uit rode baksteen. De overige bouwdelen 
rondom de kerkzaal, zoals de verbindingsgang tussen school en kerk en het portaal, hebben 
metselwerk met banen van afwisselend gele en rode baksteen.  

Het exterieur doet een driebeukige kerkruimte vermoeden, maar binnen blijken in de 
‘zijbeuken’ gangen en leslokalen gesitueerd te zijn. De kerk wordt betreden via een ruime voorhal 
waarboven zich een galerij bevindt. De kerkruimte, in de zijgevel van ronde ramen voorzien is, wordt 
overdekt door een flauw gebogen eikenhouten plafond op zware spanten. Deze ‘spanten’, die worden 
doorbroken door forse rondbogen, zijn inwendig geplaatste steunberen, die ontleend moeten zijn aan 
de Scandinavische architectuur, die Friedhoff vaker als voorbeeld nam en waarvan zijn ontwerp voor 
het raadhuis van Enschede het meest bekende voorbeeld is. In het geval van de muurdammen of 
wandpijlers in de Christian Sciencekerk heeft Friedhoff zeer waarschijnlijk gekeken naar de Högalid-
kerk te Stockholm (1916-1923) van architect Ivar Tengbom (1878-1968), waar dit motief – zij het op 
monumentaler schaal – ook is toegepast; Tengbom op zijn beurt liet zich door collega-architect Sigurd 
Curman (1879-1966) inspireren, die voor de ruïne van de kloosterkerk in Alvastra in 1913 een 
reconstructieplan maakte, waar een dergelijke wandopbouw eveneens toegepast had moeten worden. 
Beide architecten kunnen tenslotte ook nog teruggegrepen hebben op Viollet-le-Duc, die in zijn 
Dictionnaire eveneens een dergelijke specimen uit de middeleeuwse kerkbouw afbeeldde. 

Het liturgisch centrum wordt gemarkeerd door een flauw gebogen baldakijn op ijle bronzen 
zuilen, boven de lezenaars voor de lezingen. De achterliggende ruimte versmalt zich coulisse-achtig en 
ontvangt indirect licht van boven. Voor beide lezenaars is een gebeeldhouwde paneel geplaatst dat 
door de beeldhouwster Eka Louise Thoden van Velzen (1915-1993) vervaardigd is. Het orgel ter 
weerszijden is gebouwd door H.W. Flentrop. In de kerkzaal zijn vijf gebrandschilderde glas-in-
loodramen aanwezig die zijn uitgevoerd naar ontwerp van de Duits-Nederlandse glazenier Heinrich 
Campendonk (1889-1957), leerling van Johan Thorn Prikker (1868-1932) en van 1935 tot 1957  



2020-2 Cuypersbulletin 
 

 
17 

 
Exterieur Christian Science-kerk, kort na de bouw. Fotograaf onbekend, Stadsarchief Amsterdam 

 
Ramen van Heinrich Campendonck in de voorgevel, 1989. RCE, Amersfoort / 406.083. 
 
hoogleraar aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Uitgevoerd zijn de ramen door de firma 
Bogtman te Haarlem. De ramen stellen de symbolen van de vier evangelisten voor, paarsgewijs en 
klimmend geplaatst ter weerszijden van een raam dat het Christuslicht uitbeeldt, dat de evangelisten 
bestraalt. De ramen zijn uitgevoerd in grijstinten, die het binnenvallende licht moesten temperen; door 
de nadruk op de grafische toepassing van de loodlijnen van de voorstellingen 
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vertonen deze een sterk tweedimensionaal karakter. Ramen van Campendonck zijn niet talrijk, en 
dateren alle van vóór de Tweede Wereldoorlog. Voorts zijn er in de kerk bijzondere lichtornamenten 
van Frits Lensvelt aanwezig.  

De kerk verkeert nog vrijwel geheel in de oorspronkelijke staat, wat geldt voor onder andere 
vloeren, bankenplan en liturgisch centrum. Een tweede voor deze gemeenschap gebouwde kerk in 
Nederland bevindt zich in Den Haag, en is gebouwd door H.P. Berlage.  
 
David Mulder 
 

Bronnen: 
 
-Hoogveld, C. (red.), Glas in lood in Nederland 1817-1968, Den Haag 1989, pp. 168-174, 218-219. -
Looyenga, A., ‘Kijken naar gebouwen. Architectuurverkenningen in Amsterdam Zuid’, Leiden 2010, pp. 
116-120. 
 
NIEUWE BOEKEN 
 
Huizen van fortuin.  
Wooncultuur aan de Amsterdamse grachten 1860–1920 
Coert Peter Krabbe  
 
Hardcover, 320 pp., 24 x 27cm 
ISBN 9789079156498 
Prijs € 29,50 
 
In dit boek kijkt Coert Peter Krabbe achter de gevels aan de Amsterdamse grachten.  
Tal van interieurs van de in oorsprong zeventiende-eeuwse huizen ondergingen tussen 1860 en 1920 
een metamorfose. Ze werden op kostbare wijze verfraaid omdat de bewoners hun gasten in een 
passende en eigentijdse ambiance wilden ontvangen. Dit gold zowel voor de oude regenteske elite als 
voor de nieuwkomers, waaronder bankiers en industriëlen. 

Krabbe geeft een prachtig beeld van de decoratiestijlen en -technieken die werden toegepast 
bij de inrichting en schetst – en dat is nog niet eerder systematisch gedaan – de dagelijkse gebruiken 
in het grachtenhuis. Moderne ontwikkelingen als de aansluiting op het gasnet, de komst van de 
waterleiding en de introductie van elektriciteit veranderden het leven in het grachtenhuis.  

Op een levendige manier beschrijft hij het samenspel bij de verbouwingen tussen 
opdrachtgevers, architecten en ambachtslieden, waarbij de rol van de architect steeds nadrukkelijker 
werd. Deze zeer goed gedocumenteerde kijk achter de grachtengevels  
levert een intrigerend en diepgravend beeld op van de wooncultuur aan de grachten in de periode die 
wel bekend staat als ‘de tweede gouden eeuw’.  

Het boek is rijk geïllustreerd met foto’s die speciaal voor deze publicatie vervaardigd zijn, en 
met veelal niet eerder gepubliceerd historisch beeldmateriaal. 
 
Coert Peter Krabbe is als architectuurhistoricus verbonden aan Monumenten en Archeologie van de 
gemeente Amsterdam. Huizen van fortuin is uitgegeven door Stokerkade in samenwerking met 
Monumenten en Archeologie. 
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