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Redactioneel

Op 1 mei 1851 werd de 'Great Exibition of the Work of 
Industry of all Nations' in het door J. Paxton gebouwde 
Crystal Palace geopend. Zowel gebouw als tentoonstelling 
moeten op de toenmalige bezoekers een overweldigende 
indruk gemaakt hebben. Door niet minder dan 17.000 
exposanten uit 94 landen werden voornamelijk industrieel 
vervaardigde fabrieksgoederen getoond, bestemd voor 
massaconsumptie.
Koningin Victoria beschreef de gebeurtenis in haar 
dagboek als volgt: The tremendous cheers, the joy 
expressed in every face, the immensity of the building, the 
mixture of palms, flowers, trees, statues, fountains, the 
organ (...), and my beloved husband the author of this 
"Peace festival", which united the industry of all nations of 
the Earth; all this was moving indeed and it was and is a 
day to live for ever.'*

Na de tevredenheid van het moment drong echter allengs 
een schrijnend besef door dat het artistieke element bij de 
experimentele technische vernieuwingen achterbleef. 
Immers, naar aanleiding van het op deze tentoonstelling 
gepresenteerde, was voor velen het gemis van een eigen
tijdse stijl in de (toegepaste) kunsten pijnlijk duidelijk 
geworden. In brede kring heerste de overtuiging dat de 
kunstenaars van die tijd te kort schoten in het vinden van 
een vormgeving die paste bij nieuwe technieken en 
materialen die de toenemende industrialisatie met zich mee 
had gebracht. Voor sommigen was dit aanleiding juist in 
die toenemende industrialisatie en mechanisatie de oorzaak 
voor deze malaise te zien. In Engeland, waar het proces 
van industrialisatie het snelst voortschreed, was onder 
anderen al door A.W.N. Pugin -en later door de 'Arts and 
Crafts' beweging- de opvatting verdedigd dat de ware 
kunstnijverheid) alleen zou kunnen ontstaan met behulp 
van ambachtelijke produktietechnieken.

In Nederland stelde P.J.H. Cuypers zich aanvankelijk ook 
op dit standpunt. Nog geen twee jaar na de Londense 
wereldtentoonstelling richtte deze kunstenaar-architect, 
samen met de fabrikant Stoltzenberg te Roermond een 
werkplaats op voor kunstnijverheidsprodukten. Cuypers 
wilde met de stichting van zijn werkplaats het ideaal van 
de kathedrale bouwloods doen herleven. Het atelier vormde 
niet alleen een antithese tot de industriële productiemetho
de, maar werd ook bewust stilistisch tegenover de klassiek 
georiënteerde academies geplaatst. Het was een werkge
meenschap, zoals in vroeger tijden het gilde of de 
bouwloods, waar naar middeleeuws model handwerks
lieden een ambachtelijke opleiding kregen in vaardigheden 
waarvan men vermoedde dat die in de moderne tijd 
verloren waren gegaan. Dat in de minder idealistische 
praktijk aan dit fraaie middeleeuwse ideaal een moderne 
negentiende-eeuwse bedrijfsvoering ten grondslag lag, 
gepaard gaand met alle kwalijke kanten van het toenmalige 
economisch-liberalistische ondernemerschap blijkt onder 
andere uit het de eerste bijdrage in dit nummer.

Hierin schetst mevrouw drs. L. Schiphorst ontstaan en 
dagelijkse gang van zaken van Cuypers bedrijf te 
Roermond. Zij plaatst dit in een sociaalhistorisch kader 
van de industriële ontwikkeling van Roermond en 
omstreken.

Een indicatie dat de negentiende-eeuwse kunstnijverheid 
zich langzamerhand gaat ontworstelen aan de geringe 
waardering die haar tot voor kort ten deel viel vormt de 
recente publikatie van J.W.M. van Voorst tot Voorst over 
meubel- en interieurkunst in Nederland van 1835 tot 1895 
die hij als proefschrift verdedigde. Een recensie van dit 
boek, verzorgd door mevrouw drs. B. Laan, is in dit 
nummer op zijn plaats.

In de rubriek de 'Rafelrand van de Monumentenzorg' 
geven we een aantal 'Amsterdamse' acties weer. Wegens 
plaatsgebrek kunnen niet alle activiteiten van het 
genootschap uitgebreid vermeld worden.

* Geciteerd in: T. Eliëns, Kunst, Nijverheid, Kunstnijverheid. 
Nederlandse nijverheidstentoonstellingen in de negentiende eeuw, 
Zutphen, 1990, 59.
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'Een samengevat korps van knappen kunstenaars'

De beginjaren van Cuypers' werkplaatsen.

Lidwien Schiphorst*

Kort nadat Pierre J.H. Cuypers in 1851 te Roermond als stads
architect zijn loopbaan begonnen was, vestigde hij er, met twee 
medefirmanten een atelier voor 'gewijde' beeldhouwkunst. Er 
werkte 'een samengevat korps van knappen kunstenaars'1 zoals 
Cuypers de, niet alleen uit Limburg maar ook uit België en 
Duitsland afkomstige, beeldhouwers omschreef.

Over de dagelijkse gang van zaken in de beginjaren van 
het bedrijf gaat dit artikel. Onderzoek in het gemeente-archief 
van Roermond leverde gegevens op over de werkomstandighe
den. Cuypers doet hierover ook zelf vele mededelingen, in 
brieven aan J.A. Alberdingk Thijm, geschreven vanaf 1854. 
De recente belangstelling voor de praktijk van de negentiende- 
eeuwse ateliers voor beeldhouwkunst blijkt onder andere uit 
de in 1989 verschenen monografie over de neogotische 
beeldhouwer Hendrik van der Geld door Jansen en Van 
Leeuwen.2
Mede dankzij het werk van Linssen3 konden dergelijke ateliers 
in een sociaalhistorisch kader worden geplaatst en gezien 
worden in de industriële ontwikkeling van Roermond en 
omgeving. Tenslotte was het nu nog mogelijk de laatste in leven 
zijnde medewerker van de werkplaatsen, de schilder en 
restaurateur P. Gerrits te Herten, en enige inwoners van 
Roermond van wie vaders en grootvaders in de werkplaatsen 
hun brood verdiend hadden aan het woord te laten.4

In 1853 schilderde Frans Cuypers een portret5 van zijn 26- 
jarige broer Pierre en diens jonge vrouw Maria Rosalia met 
hun dochtertje Rosa. Pierre kijkt ons aan met een schrandere 
blik vanonder een stel opgetrokken wenkbrauwen. Maria Rosalia 
heeft de ogen neergeslagen en staart naar het mollige babytje. 
Het paar bevindt zich in een ruim vertrek. Op tafel liggen de 
winkelhaak en passer als attributen van de ambitie van Pierre: 
bouwmeester. De boekenkast tegen de zijwand heeft een zware 
kap met een uitgestoken meanderlijst en inspringende bekronin
gen van met cannelures bewerkte schoren. Een klein stenen 
kapiteel met forse gotische bladmotieven, als blijk van Pierre's 
opleiding aan de Academie ligt op de tafel, naast een tekening 
waar de hand van de architect, die een tekenstift vasthoudt, 
op ligt.

Het schilderij waarop de jonge Cuypers staat afgebeeld met 
de attributen van de degelijk opgeleide architect klaar om 
opdrachten uit te voeren, zal in het grote zakenpand buiten 
de Kapellerpoort een plaats gehad hebben in de ontvangstruimte. 
Het huiselijk geluk op het schilderij, zo prominent weergegeven 
door Maria Rosalia op de voorgrond, zal niet lang duren: in 
1854 overleed de echtgenote en één van de dochtertjes aan 
'uitterende koortsen', slechts twee jaar nadat het grote woonhuis 
betrokken was. Piene zou 94 jaar oud worden, nog eens huwen 
en meer dan 100 kerken ontwerpen.6 Hij zou een groot aantal 
restauraties uitvoeren aan kerken, kastelen en stadhuizen. De 
kunstateliers zouden 80 jaar blijven bestaan en voor velen een 
leerschool zijn voor een bestaan als vormgever en vrij kunste
naar of een opstap tot een eigen bedrijf.

Eén van de gunstige factoren die leidde tot de bloei van de 
werkplaats is ongetwijfeld de plaats van vestiging Roermond 
geweest. Het bedrijf van Cuypers was niet het eerste in deze 
branche maar heeft de grootste uitstraling gehad. Er zijn rond 
1870 zoveel van dergelijke kleine èn grote bedrijven gevestigd 
dat er van een nieuwe bedrijfstak, die van de kunstnijverheid 
sprake is.
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Roermond

In het begin van de negentiende eeuw waren in midden- 
Limburg, in tegenstelling tot de noordelijke provincies, de 
gunstige gevolgen merkbaar van de Franse overheersing.7 
Het Bonapartistische regime had in Limburg aan de praktijken 
van roversbenden, in de buurt van Roermond die van 
Schinderhannes, een eind gemaakt door het herstel van justitie 
en politie. Er werden kanalen gegraven en wegen aangelegd. 
Handel en industrie kenden een bescheiden groei als gevolg 
van het continentale stelsel, dat voor de Hollandse steden een 
funeste uitwerking had gehad. Na de afscheiding van België 
in 1830 nam Roermond een pro-Belgische houding aan; naar 
de mening van de burgers werd bij de verdeling echter niet 
gevraagd. De bovenlaag van de bevolking genoot een zekere 
welvaart. De hoge belastingen opgelegd door het nieuwe 
vaderland werden geïnd door gehate Hollandse ambtenaren.

De voornaamste industrie in Roermond was de textiel: het 
verven en vollen van wol, mogelijk gemaakt door de rivieren 
Maas en Roer. De rivieren waren ook onontbeerlijk voor de 
papierindustrie en de vele bierbrouwerijen. De stad bezat de 
grootste papiermolen van Nederland. Op de Maas voeren vracht- 
schippers en hout, afkomstig uit België, werd op de rivier gevlot. 
Naar de Roermondse haven werd graan uit de vruchtbare

Portret van Pierre Cuypers met zijn 
eerste vrouw Maria Rosalia van der 
Vinne en een van hun dochtertjes. Het 
portret is in 1853 door Frans Cuypers 
geschilderd.
Gemeentemuseum Roermond. Foto B. 
Retera, Roermond.
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lössgebieden ten zuiden van Roermond verscheept. De overige 
nering bestond veelal uit kleine bedrijfjes van (edel)smid, 
drukker, meubelmaker en kleermaker.

Na de éénwording groeidede industrie gestaag. Tussen 1851 
en 1855 nam het aantal bedrijven toe van 40 naar 75, terwijl 
er 1650 volwassenen werkten en 600 kinderen, op een 
inwoneraantal van 7500 (1852). Werkloosheid kwam er 
nauwelijks voor. De welvaart was ook af te lezen aan de 
cultuur- en ontspanningsmogelijkheden voor de bovenlaag: 
er was een toneelgezelschap, de Societé Dramatique, een 
Koninklijke Harmonie, een zangkoor en het leesgezelschap 
'De Lelie'. Er waren diverse sociëteiten, waaronder de 
Burgersociëteit waarvan de leden overigens tegen de afscheiding 
van België waren.

Na 1855 verschenen te Roermond kranten in de Nederlandse 
taal, de Roermondenaar en de Maas en Roerbode. Joh. Aug. 
Paredis, eerst pastoor en later apostolisch vicaris en bisschop, 
voerde een verbeten strijd tegen het liberalisme, dat volgens 
de conservatieve geestelijke onkerkelijkheid met zich mee
bracht.8 De liberale stroming in de gemeenteraad bestond uit 
protestantse Hollandse rijksambtenaren en goed gesitueerde 
adellijke of burgerlijke katholieke autochtonen, waartoe ook 
de industriële ondernemers behoorden.

Het ontstaan van de werkplaats

In 1849 toen Pierre Cuypers uit Antwerpen terugkeerde van 
de Academie met een diploma op zak werd hij gehuldigd met 
muziek, liederen en een gedicht.9 Hij had tenslotte een eervolle 
vermelding gekregen voor zijn afstudeeropdracht. Als hij twee 
jaar later benoemd wordt tot stadsarchitect heeft hij er al een 
opdracht van de bisschop op zitten. Het betrof herstelwerk aan 
de Munsterkerk. Het nieuwe altaar dat Cuypers hiervoor 
ontwierp, werd door de beeldhouwer Henri Leeuw in terracotta

Het frontispice (1858) van de dicht
bundel van het letterkundig genoot
schap 'de Lelie' waarvan Cuypers 
'werkend lid' was. Achter de stede- 
maagd zijn de gotische Christoffelkerk 
zichtbaar en de Munsterkerk, vóór de 
restauratie. Foto Fotodienst K.U. te 
Nijmegen.

uitgevoerd.10 Burgemeester C.H. Leurs schrijft in een toe
lichting11 bij de gemeentebegroting van 1851 een voorstel 
om een stadsarchitect aan te stellen: "dat deze in de wezenlijke 
behoefte zou kunnen voorzien (...). De menigvuldige gebouwen 
in het bezit der stad, derzelve goede instandhouding en keurige 
verbetering (te brengen) en de vertimmering van oude en 
opbouw van nieuwe gebouwen". De burgemeester stelt dan 
voor om voor deze werkzaamheden te benoemen: "de verdien
stelijke P. Cuypers, inboorling van deze stad, die de ereprijs 
aan de Academie te Antwerpen voor architectuur behaalde".
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De gemeente nam het voorstel over en vanaf 1 januari 1851 
was de aanstelling een feit voor een beloning van slechts 
ƒ 75 per jaar. Hij betrok met zijn jonge vrouw een groot huis 
in de Munsterstraat12, naast het woonhuis en de kantoren van 
de bisschop.

Het werk als stadsarchitect was geen volledige baan en 
bestond onder andere uit toezicht op afbraak- en herstelwerk
zaamheden aan onder meer de vestingwerken en oude 
kloostergebouwen in de stad. De uitvalswegen werden bebouwd 
waaronder de Kapellerlaan. Bij de gerestaureerde Munsterkerk

werd een plein aangelegd op de plaats van de als militair depot 
gebruikte abdijgebouwen. In het centrum werden ook straten 
verbreed zoals de Kloosterwandstraat, waarbij Cuypers betrokken 
was bij de bouw van de gemeentelijke bewaarschool.13 
Er bleef tijd over voor andere opdrachten zoals restauraties 
en ontwerpen voor een kleine dertig kerken en pastorieën, 
klooster- en intemaatsgebouwen, villa's en land- en woonhui
zen. Toen Cuypers in 1865 naar Amsterdam verhuisde, zou 
het dienstverband met de gemeente Roermond beëindigd worden.

Er werd hem niet alleen gevraagd om architectuurontwerpen.

Het oxaal in de kerk te Rolduc (1853) 
in steen en de orgelkast in hout uitge
voerd. De litho werd afgedrukt in de 
Dietsche Warande van 1856, met een 
beschrijving. Foto fotodienst K.U. te 
Nijmegen

Voormalig woonhuis aan de Kapellerlaan te Roermond (thans Gemeente
museum aan de Andersonweg). Rechtsvooraan waren de werkplaatsen 
voor steen- en houtbewerking. Foto L. Schiphorst.

Poortje, toegang tot de houtloods aan de zijkant van de werkplaats. 
De naam luidde na 1893, na het vertrek van Stoltzenberg naar 
Amerika, 'Cuypers en co'. In 1930 werd de naam 'N.V. Kunstwerk- 
plaatsen Cuypers en co' met als directeur de beeldhouwer Victor 
Sprenkels. In 1935 trok de familie Cuypers zich uit de zaak terug, die 
werd voortgezet door de in 1932 als procuratiehouder aangestelde 
H.L. Huisintveld. Na W.O. II werd de onderneming opgeheven.
Foto L. Schiphorst.

Cuypers tekende voor de harmonie een vaandel en een kiosk, 
voor het leesgezelschap een frontispice voor de dichtbundel 
en voor de inwijding van de kerk te Oeffelt een driestel, 
bestaande uit drie kazuifels.14 Ook werd hem vanuit Rolduc15 
gevraagd om beelden en een vaandel voor de Caeciliavereniging 
te ontwerpen, die in het paramentenatelier van Frans Stoltzen
berg10 zouden worden uitgevoerd. Tijdens deze contacten 
ontstonden plannen voor een nieuwe onderneming. Stoltzenbergs 
bedrijf was aan de Markt gevestigd en omvatte behalve de 
fabriek voor borduurwerken een handel in kerkbenodigdheden. 
De uit Utrecht afkomstige beeldhouwer Fr.E. Georges17 die 
sinds een jaar te Roermond woonde, werd als medefirmant 
aangezocht. Het is waarschijnlijk dat Georges met zijn grote 
gezin in Roermond was komen wonen in de hoop op opdrachten 
via de nieuwe bisschopszetel.

De nieuwe onderneming werd de fabriek van kunstbeelden 
van de firma Fr.E. Georges, P. Cuypers en Fr. Stoltzenberg. 
Waar het bedrijf gevestigd was, is niet meer te achterhalen. 
Vermoedelijk werd er gebruik gemaakt van de atelierruimtes 
bij Stoltzenberg. Cuypers schrijft in de eerste brief die hij aan 
Jozef Alberdingk Thijm stuurt, dat het atelier voor 'gewijde 
beeldhouwkunde' op 31 oktober 1852 een feit was, maar 
vermeldt niet waar.18 De drie heren bewoonden ieder een groot 
huis met koetspoort en opstallen in het centrum. Stoltzenberg 
stak geld in de onderneming, Georges had al religieus 
beeldhouwwerk uitgevoerd en Cuypers was de veelbelovende

rijzende ster in Roermond. Bij hem in huis woonde de 
schrijnmakers-knecht van Schoubroeck19 en er was ruimte 
voor een werkplaats.

Allereerst werden in het nieuwe bedrijf de opdrachten uit 
Rolduc uitgevoerd: een Caecilia- en Mariabeeld in steen. Voor 
de kerk werd een oxaal in hetzelfde materiaal gemaakt en in 
hout een orgelkast. Hiervoor werd de romaanse stijl toegepast. 
Er wordt ook gerestaureerd: voor de Landerikuskerk in Echt 
een altaar. Er werd ondermeer begonnen aan een monumentale 
preekstoel die in 1855 voor de wereldtentoonstelling in Parijs 
ingezonden zou worden.

In het jaar 1852 waren er in de onderneming 19 beeldhouwers 
werkzaam voor een loon van ƒ 1 a 2 per dag. Het jaar daarop 
zijn er niets dan gunstige berichten te melden: "De fabriek van 
kunstbeelden van de Fa. Fr.E. Georges, P. Cuypers en Fr. Stolt
zenberg in een bizonder daarvoor opgericht zeer groot gebouw 
ging zeer goed vooruit: beelden, altaren vervaardigd door 
speciale ambachtslieden en kunstenaars waren zeer gezocht. 
Grote orders zetten aan tot uitbreiding en toegepast werden 
binnen- en buitenlands hout, Panse steen en marmer. Er waren 
14 beeldhouwers voor marmer en steen met een dagloon van 
ƒ la 2,50; 8 omamentwerkers, uitsluitend voor houten voorwer
pen, met een dagloon van 50 c a ƒ. 2,50; 9 schrijnwerkers die 
75 c a ƒ. 2 per dag verdienden; 2 draaiers kregen 70 a 90 c. 
per dag en 10 a 12 leerlingen voor verschillende vakken."20
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België en Brabant

Cuypers' onderneming was niet de enige in deze branche. In 
België was de combinatie architect-leider van een beeldhou- 
werswerkplaats niet ongewoon. Cuypers had in Antwerpen op 
de Academie les gehad van François Durlet.27 Deze combineer
de zijn docentschap met een praktijk als architect en leidde 
een beeldhouwersatelier. Durlet had in 1844 de leiding gekregen 
over de restauratie van de gotische Onze Lieve Vrouwe- 
kathedraal te Antwerpen. Met zijn beeldhouwers heeft hij voor 
de restauratie en renovatie van het monumentale koorgestoelte 
veel in hout gesneden reliëfs gemaakt. Zijn leerlingen van de 
academie kregen ongetwijfeld in situ les in 'decoratieleer en 
ameublement'. De architect Ferdinand Berckmans, die de eerste 
neogotische kerk in België bouwde, had aan de Antwerpse 
academie in de tijd, dat Cuypers er studeerde de leiding over 
de hoogste klassen. In België geschoolde beeldhouwers werkten 
op de Brabantse ateliers voor beeldhouwkunst. Thoben heeft 
in de catalogus bij de tentoonstelling 'Naar gothieken kunstzin' 
(1979) hier een overzicht van gegeven.28 Het ontstaan van 
de eerste Brabantse ateliers is te verklaren uit de toegenomen 
vraag naar kerkmeubilair rond 1840. Hoewel reeds officieel 
openlijke kerkebouw was toegestaan sinds 1795 (Bataafsche 
Omwenteling) gebeurde dit pas op grote schaal na 1853, het 
belangrijke jaar van het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie. 
In Boxmeer was vanaf 1836 de firma J. Beijssen in beelden 
en kerkmeubilair gevestigd met 15 à 20 man in dienst en in 
Cuyk de gebroeders Smits in orgelkasten en beelden. Verder 
waren er in de eerste helft van de negentiende eeuw dergelijke 
bedrijven in Uden, Gassel, Lieshout, Eindhoven en Bergen 
op Zoom. In Den Bosch was vanaf 1831 Lafferté gevestigd 
van vanaf 1833 Bokhoven. In de 40-er jaren werkten hier Vene- 
man en de gebroeders Donkers en nog zo'n twaalftal andere 
bedrijfjes.

Veel schrijnwerkers hadden zich toegelegd op het voor kerk
meubilair benodigde fijne figuratieve en ornamentele snijwerk. 
Aanvankelijk werd dit bij de geroutineerde Belgische ateliers 
besteld, later kwamen erin België geschoolde beeldensnijders 
naar Nederland. In Brabant behoorde Lafferté tot de eerste 
schrijnwerkers die zich op het gebied van de beeldhouwkunst 
begaven. Cuypers heeft ook schrijnwerkers en beeldhouwers 
uit België in dienst gehad, want in Limburg waren geen of 
weinig geoefende beeldhouwers aanwezig. Cuypers heeft ook 
voor het aantrekken van medewerkers en werknemers geprofi
teerd van zijn relaties, via de Antwerpse academie opgedaan.

Het grootste deel van de uit België geïmporteerde beelden 
is geïnspireerd op de barok. De achttiende en negentiende- 
eeuwse barok, op effect berekend, vereist een groot vakman
schap. De vormgeving is vaak overdadig en theatraal. Cuypers 
ergerde zich hier buitengewoon aan, zoals uit een brief uit 1855 
aan Them blijkt.29 Hierin schrijft hij: "In Tilburg in de 
parochiekerk van het Goorke heeft men een predikstoel geplaatst,, 
waarvan het beeld van den Zaligmaker het eenig voetstuk uit
maakt. De kuip rust onmiddelijk en geheel op het hoofd van 
den Heiland. Dergelijke barbaarse voorstellingen kunnen niet 
anders dan indruk wekken (...). Dit zogenaamde kunstvoorwerp 
hetwelk door de Heer Peters van Turnhout ontworpen en 
vervaardigd is, heeft niet minder dan f.5000 gekost."

Cuypers waardeerde de preekstoel die hijzelf voor de Parijzer 
tentoonstelling had ontworpen een stuk hoger. Hij dacht er een 
prijs voor te kunnen maken van f.20.000,-.
Naar de wereldtentoonstelling van 1855 had behalve Cuypers

Adolphe Didron-Ainé (1806-1867). Hij werd 'ainé' genoemd om hem 
van zijn adoptiefzoon te onderscheiden. Deze volgde hem op in het glas- 
in-lood bedrijf als directeur en zette tot 1888 de Annales voort.

ook Veneman uit Den Bosch een preekstoel ingezonden. Beide 
voorwerpen, die in de afdeling Middeleeuwen stonden opgesteld, 
worden, zoals hierboven al is aangegeven, besproken door A. 
Didron in zijn Annales Archéologiques. Hij waardeert de 
constructie en de polychromie van het model van Cuypers en 
vindt eigenlijk de gehele conceptie daarvan uitsteken boven 
die van Veneman, die voor hem op de tweede plaats komt.

In de ateliers was in die tijd als eerste beeldhouwer Hubert 
Lauweriks31 werkzaam, aangetrokken om de plaats van E. Geor- 
ges op te vullen. Lauweriks was uit Antwerpen afkomstig en 
had tien jaar op het atelier van Karei Geerts gewerkt. Ook Geerts 
had vanaf 1845 met zijn werknemers aan het immense koorge
stoelte van de Antwerpse kathedraal gewerkt. In 1855, na de 
dood van Geerts, was het atelier opgeheven. Lauweriks had 
in Geerts' dienst beelden vervaardigd voor het stadhuis van 
Leuven en voor kerken te Brugge, Lier en Scherpenheuvel. 
Lauweriks vestigde zich in Roeimond en trad in 1859 in het 
huwelijk.32 Helaas overleed hij reeds in 1869 tijdens werk
zaamheden aan de muurschilderingen in Rolduc., waar hij op 
het kerkhof begraven werd. Zijn zoon Mathieu, die dan vijf 
jaar oud is, zou in Cuypers gezin opgenomen worden, en zich 
ontwikkelen tot architect en toegepast kunstenaar.

Het bezoek van Didron en de contacten met Engeland.

In 1856 komt Adolphe Didron bij Cuypers op bezoek. Deze 
Franse archeoloog en kunstkenner schrijft in zijn tijdschrift 
Annales Archéologiques (1844-1887) over middeleeuwse 
gebouwen en gebruiksvoorwerpen en over de activiteiten die 
door kunstenaars ontplooid worden om de Middeleeuwen te

doen herleven. Didron reist, om de middeleeuwse kerken te 
bezichtigen, naar plaatsen waar gebouwd en gerestaureerd wordt 
in navolging van de middeleeuwse voorbeelden. Op werkbezoek 
door Duitsland vertrekt hij van Aken naar Rolduc, waar hij 
met Cuypers de gerestaureerde crypte bezoekt. Zij reizen door 
naar Roermond om een bezoek te brengen aan de werkplaats. 
In de 'Annales' (1856) wordt van het bezoek verslag gedaan. 
Didron noemt 84 werknemers waarvan er 6 bezig zijn met 
tekenen. De rest werkt met hout en steen, ook wordt er geschil
derd op steen en marmer. Men maakt banken, biechtstoelen, 
altaren, kapitelen, reliëfs en beelden. Hij noemt Lauweriks als 
vervanger van Cuypers en de beeldhouwers Oor, Ceulemans 
en Landheer. De laatste is volgens Didron als jongen van 15 
bij Cuypers komen werken, wat zou betekenen dat, daar hij 
nu 21 is, Cuypers al in 1849 werk voor hem te doen had. 
Landheer kloofde vastberaden het marmer (avec une grande 
formeté) en gaf een staaltje van zijn grote talenten bij het werk 
aan een zittende Maria. Oor en Ceulemans zullen we later nog 
tegenkomen. Jos Thissen was bij het bezoek als leerling in 
de beeldhouwwerkplaats bezig en werd door Didron veelbelo
vend genoemd. Aan het hoofd van de schrijnwerkers stond 
Mestrom en bij de steenhakkers werkte Barette33 als voorman. 
Didron treft een onderscheid aan tussen de kunstenaars en de 
arbeiders; in de werkplaats werken ze gescheiden. Gelukkig 
is er de muziek die hen verenigt: 's avonds brengt het zangkoor 
'de Echo van de Maas' gevormd door de werknemers van het 
atelier een serenade, met Cuypers als dirigent. Didron wil 
bedanken maar door de emoties laat zijn gebruikelijke 
welsprekendheid hem in de steek, zo besluit hij zijn verslag.

Didron had enige jaren tevoren een atelier voor gebrandschil
derd glas geopend te Parijs.34 In Frankrijk, met haar, ondanks 
de verwoestingen van de Franse revolutie, zeer rijke erfenis 
aan middeleeuwse monumenten en gebrandschilderd glas, werd 
in de jaren 1840-1860 veel aandacht besteed aan de restauratie 
daarvan. Ook Didron hield zich bezig met het restaureren van 
oude beglazingen, maar ook met het vervaardigen van nieuw 
werk naar oude voorbeelden. Cuypers deed op zijn atelier 
bestellingen voor de kerken die hij bouwde; in 1859 schreef 
hij aan Alberdingk Thijm dat hij vensters heeft laten maken 
bij Didron. Er wordt niet over een plaats gesproken, het kan 
zijn dat het voor de Martinuskerk te Wijk is geweest. Hierover 
had hij enige maanden eerder aan Thijm geschreven dat er drie 
ramen door één familie bekostigd zouden worden en dat hij 
daarvoor de volgende onderwerpen had voorgesteld: 'Annuntiatio 
- Nativita - Adoratio'.

Vóór het bezoek had Cuypers al met Didron in Parijs contact 
gehad en via hem liepen ook de contacten met de Engelse medi- 
aevisten, de Ecclesiologists. Deze werden door Cuypers óók 
ingeschakeld om de hier veel genoemde preekstoel te kunnen 
verkopen. Uiteindelijk blijft deze in Nederland en komt in de 
Walburgiskerk te Arnhem terecht. Cuypers zelf bezoekt 
Engeland in 1862. Alexander J. Beresford Hope, lid van de 
Ecclesiological Society, en William James Weale35, de Britse 
kunstkenner en verzamelaar, zijn zijn begeleiders naar de 
Internationale Tentoonstelling in Londen. Bij deze gelegen
heid wordt hij onderscheiden met een erelidmaatschap van de 
Ecclesiological Society. In een brief aan Thijm schrijft hij 
vanuit London in juli 1862: "Beresford Hope heeft mij met 
de grootste blijken van sympathie ontvangen. (...) Weale zorgt 
bijzonder goed voor ons (...). Zaterdag eten bij Mr. Street, een 
der beste architekten die ik ken. Bij Hope komt Dr. Koch, Dr. 
Webb, Scott en de voornaamste engelschen die nu in London

Bureaustoel (1855-1860) met open rug en lage rugleuning die in 
armsteunen doorloopt en eindigt in gestoken kopjes. De getorste vorm 
voor de rug- en armstutten is aan middeleeuws koperwerk ontleend. 
Foto L. Schiphorst.

zijn. Na een bezoek in het museum Kensington (de rijke 
kollektie van middeleeuwse zaken die er ooit geweest is en 
een bezoek in den algemeenen tentoonstelling met leden van 
de Ecclesiological society (...) heb ik de vleiende onderscheiding 
gehad om met 3 anderen Heeren, een Italiaan, Dr. Eichelberg 
van Jena en Dr. Somerand van het Musée Cluny te Parijs, 
eerelid van de Ecclesiological Society genoemd te worden. 
In de speech der president BE. Hope over de expositie gehouden 
heeft hij mijne zaken zeer geaccepteerd en eindigd hij met mij 
our friend Mr. Cuypers te noemen."

Op de Internationale Tentoonstelling in London zag Cuypers 
meubelontwerpen van de Engelse architecten onder andere een 
gepolychromeerd kabinet van W. Burgess en een boekenkast 
met inlegwerk van R. Norman Shaw. De meubels stonden in 
de afdeling Middeleeuwen waar ook beschilderde kasten en 
stoelen te zien waren van de firma Morris, Marshall, Faulkner 
and Company, die in 1861 was opgericht.36 Cuypers' werkplaats 
had toen al royaal zijn eerste lustrum gevierd.
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J.A. Alberdingk Thijm in zijn studeervertrek. "U te doen geworden een 
schets voor uwen bibliotheek" (brief Cuypers/Thijm 12-4-1855) en 'uw 
kastje zal voor dien tijd af zijn". (29-12-1857).
Foto: KLIB/KDC Nijmegen.

Het bedrijf is vanaf 1853 gevestigd buiten de voormalige 
Kapellerpoort. Er was hier een groot dubbel woonhuis met 
aan weerszijden bedrijfsgebouwen opgetrokken naar een ontwerp 
van Cuypers. Hij woonde er met zijn gezin dat inmiddels uit
gebreid was met twee dochtertjes. De andere bewoner was Stolt- 
zenberg met zijn gezin. De bedrijfsgebouwen waren groot en 
ruim en evenals het woonhuis met trapgevels uitgevoerd. Het 
pand lag met de lange gevel aan de weg, de opgang naar de 
voordeur werd met een ojiefboog in hardsteen omlijst. Het 
enorme terrein aan de achterzijde grensde aan de Roer. Hier 
werden hout en steen per schip aangevoerd en opgeslagen.

Als het nieuwe woonhuis annex bedrijfsruimte betrokken 
wordt, is dit voor Cuypers de officiële start van de werkplaats. 
In zijn brieven aan J.A. Alberdingk Thijm schrijft hij 
herhaaldelijk met zelfbewuste trots over zijn "atelier voor 
gewijde Beeldhouwkunst [waar] het altaar van Rocheforder 
steen voor de kerk van Echt onder mijn leiding gerestaureerd 
[wordt]." Hij vermeldt nog meer opdrachten en geeft zijn eigen

positie aan: "Een jubé van steen met orgelkast in Romaanse 
bouwstijl. Een altaar in eikenhout voor de kerk van het Fran- 
ciscanerklooster te Weert en meerdere andere werken zoodanig 
dat de zaak tegenwoordig excellent vooruitgaat en wij ruim 
veertig personen waaronder een twaalftal beeldhouwers, meest 
zeer bekwame artiesten, bezighouden. (....). Het aangeven der 
plannen der verschillende kunstvakken behoort tot de akciviteiten 
eener Katholieke architect. De preekstoel welke ik gemaakt 
heb voor de Parijzer tentoonstelling is geheel voltooid. Ik zal 
eene lithografie van doen maken en bij gelegenheid U daarvan 
eenige bezorgen. (....). De bestellingen welke ons gedaan zijn, 
zijn menigvuldig op het ogenblik zijn 12 altaren besteld waarvan 
7 in gotische stijl preekstoelen doopvonten zij tijd en gelegen
heid hierover meer".21

Er wordt echter niet alleen aan religieuze opdrachten gewerkt. 
Hij schrijft aan Thijm: "...U te doen geworden een schets voor 
uwen bibliotheek en voor een zerk" en: "Uw kastje zal voor 
dien tijd af zijn, ik zal het zei ven medebrengen".22 Voor het 
woonhuis zullen er waarschijnlijk ook betimmeringen en kasten 
zijn uitgevoerd. Te denken valt aan de kast op het schilderij 
uit 1853. In het landhuis Aerwinkel te Posterholt werd in de 
bibliotheek een betimmering aangebracht bestaande uit boeken
kasten, een portaal en een schoorsteenombouw met spiegel, 
alles in barokstijl uitgevoerd. Voor de verbouwing van slaap
zalen in het Bisschoppelijk Kollege wordt plafond- en muur- 
pleisterwerk verricht en dakkapellen en tochtdeuren vervaar
digd.23

Thijm verwerkt de informatie die Cuypers hem in de brieven 
aanreikt tot een artikel voor zijn tijdschrift 'de Dietsche 
Warande'.24 Hij zal echter nogal 'selectief omspringen met 
de gegevens.

Thijm's artikel in 'de Dietsche Warande"

De toon wordt al door de titel gezet: 'Eene bouwloodse der 
XlXe eeuw': middeleeuws en religieus. Het artikel heeft tot 
heden bijna de gehele Cuypersliteratuur bepaald.

In dit lovende en wervende artikel leest men een beknopte 
weergave van Thijm's romantische utopie: de middeleeuwen 
als voorbeeld voor een nieuwe samenleving waarin de kunsten 
een harmonische eenheid onder de hoede van de (gotische) 
bouwkunst vormen. De werkplaatspraktijk is hiervan een af
spiegeling. De middeleeuwse bouwloods, de werkplaats voor 
het ideale bouwwerk, de kathedraal, wordt als een reeds 
gerealiseerd ideaal voorgesteld. Dat de werkelijkheid in menig 
opzicht ervan verschilde, blijkt onder andere ook uit het 
weglaten van Fr.E. Georges als medefirmant in de onderneming. 
Hierover had Cuypers in oktober 1854 aan Thijm geschreven: 
"de beeldhouwer E. Georges aangetrokken voor de leiding moest 
weg. Z. Ed. talent voor de Christelijke Kunst schoot veel te 
kort." Hier geeft Cuypers een eenzijdig beeld; mogelijk is 
Georges als voorman in de werkplaats de haat tegen Hollanders 
ten deel gevallen.

In mei 1855 schrijft Cuypers aan Thijm vanuit Parijs25 
en doet verslag van de uitstalling van de produktie van Stolzen- 
berg's bedrijf, borduurwerk, en van hun gezamenlijke ondemem- 
ning, een preekstoel, op de wereldtentoonstelling. Hij vermeldt 
dat Didron over de preekstoel in de Annales Archéologiques 
zal schrijven. Dit doet Didron inderdaad26 en vergelijkt daar 
de preekstoel van Cuypers met die van Veneman uit Den Bosch.

De werknemers in het atelier en de werkzaamheden.

Het aantal van 84 werknemers dat Didron noemt, roept vraagte
kens op. Heeft hij de werknemers die in Stoltzenbergs para
mentenatelier aan de andere zijde van het dubbele woonhuis 
meegeteld? Of heeft hij diegenen meegeteld die op Cuypers' 
bouwwerken aanwezig zijn? Of geeft hij een gekleurd beeld 
van de werkelijkheid? Gegevens uit de Gemeenteverslagen37 
van 1852-1866 geven de volgende aantallen werknemers van 
de fabriek van Kunstbeeldwerken van P. Cuypers en Fr. 
Stoltzenberg:
1852 - 19 werknemers
1853 - 39 werknemers, uitgesplitst naar beroep:

- beeldhouwers steen en marmer f. 1,50 - f. 3,50 per 
dag. 10 uren werk per dag
- ornamentwerkers in marmer en steen f. 1 èn f 2,50 
per dag
- schrijnwerkers 75 c a f 2 per dag
- draaiers 70 a 90 c per dag
- 10 a 12 leerlingen 30 a 40 cent per dag

1854 t/m 1857 geen gegevens met aantallen.
1858 26 beeldhouwers in hout en marmer

10 ornamentwerkers in marmer en steen 
8 ornamentwerkers in hout 
0 schrijnwerkers 
2 draaiers
14 leerlingen

1859 t/m 1860 geen gegevens met aantallen
1861 39 werknemers met 8 kinderen
1862 48 per week f. 4,20 en f. 30 en

8 jongens per week f. 1,40 a 1,80

Tussen 1853 en 1858 loopt het aantal werknemers van 50 
(inclusief de leerlingen) op tot 69. Bij de paramentenfabriek 
van Stoltzenberg werken in 1858 20 goudborduurders en 6 
kunstschilders. Na 1858 loopt het aantal werknemers bij Cuypers 
en Stoltzenberg tot 1870 terug tot een gemiddelde van 60.

Uit het overzicht kan worden opgemaakt, dat er sprake was 
van een arbeidsdeling. Het hoogst betaald werden de omament- 
werkers. Dit zijn zowel diegenen die figuratief werken als de 
decoratiesnijdeis. De werkzaamheden vertoonden veel variëteit. 
Er werden allerlei soorten kerkmeubelen vervaardigd naast 
betimmeringen en meubels voor gebruik in woonhuizen. Grote 
voorwerpen werden in onderdelen vervaardigd en in situ in 
elkaar gezet. Gebeeldhouwde panelen in steen en hout werden 
los vervaardigd. In de begintijd werd er slechts in deze twee 
materialen gewerkt, later ook in metaal.38

De schilders voerden hun werk voornamelijk uit buiten het 
atelier in de kerken.39 De cartons werden in het atelier gemaakt 
en de schilderingen op linnen die later op paneel geplakt werden. 
Opdrachten voor schilderwerk kwamen ook uit het buitenland. 
Cuypers oudere broer Frans was samen met zijn 17-jarige zoon 
in Duitsland aan het werk.40 Er was een tekenkamer waar 
de bouwkundige ontwerpen werden uitgevoerd. Ook hiervoor 
kon men in het bedrijf een opleiding krijgen.

Vanaf 1871 was er een stoommachine van 6 pk voor de zaag- 
en schaafbank. Dit is relatief vroeg te noemen. Rond 1880 waren 
er in heel Nederland in de meubelindustrie nog maar zes 
stoommachines in bedrijf.41 In de kleinere meubelfabrieken 
was er nauwelijks of geen arbeidsdeling. Eenvoudige meubels 
werden gewoonlijk door één werkman gemaakt. Deze zocht 
in de houtloods het benodigde hout bijeen en werkte door totdat

hij het meubel geheel had afgewerkt. Van Voorst42 geeft als 
voorbeeld een meubelmaker te Zutphen, twee knechten samen 
een notenhouten bureau vervaardigden in 531 werkuren (1889) 
en een linnenkast in 215 werkuren, waarvoor een andere 
werkman in twee werkuren het hout bijeengezocht had. 
Meermalen wordt ook door Cuypers43 zelf het onderscheid 
tussen arbeiders en kunstenaars aangegeven. De laatsten zullen 
in de beeldenfabriek het fijnere werk als gezichten en handen 
uitgevoerd hebben.

De werktijden waren lang, ook bij Cuypers en Stoltzenberg; 
in de zomer wel tot 13 uur per dag. Uit een urenboek voor 
de schrijnwerkers van Cuypers' werkplaatsen uit 188144 blijkt 
dat het niet ongewoon was 's zomers van 7 uur 's morgens tot 
9 uur 's avonds te werken, 's Winters werd er gemiddeld tien 
uur per dag gewerkt. Zondags was vrij, evenals de talrijke 
kerkelijke feestdagen. De werkplaatsen van Cuypers en Stolt
zenberg verschilden, wat de arbeidsomstandigheden betreft, 
niet van de overige negentiende-eeuwse ondernemingen.

Opleiding en scholing

"Ouders die voornemens zijn hunne kinderen bij het eindigen 
van dit schooljaar tot een ambacht op te leiden en die het 
goudborduren, architecture of schrijnwerken willen leren gelieve 
zich te melden bij de ateliers voor bouw- en beeldhouwkunst 
buiten de Kapellenpoort." Deze advertentie in de Volksvriend 
en de Maas- en Roerbode45, drie jaar na de start, maakt 
duidelijk dat men in de werkplaatsen als leeq’ongen kon 
beginnen in de leeftijd van acht tot veertien jaar oud. De 
kinderen werden voor simpel werk zoals schuren en vegen inge
zet. Leerlingen waren tusssen de 14 en 18 jaar oud en als men 
niet bij Cuypers/Stoltzenberg begonnen was, kwam men van 
soms van elders of van een van de andere Roermondse ateliers 
voor steen- en houtbewerking.46

Men kwam eveneens vanuit 'Holland' om bij Cuypers te 
werken. In 1856 vraagt Cuypers aan Thijm of deze misschien 
twee jonge assistenten weet, daar hij veel werk heeft in 
Maastricht.47 Thijm weet iemand, want twee maanden later 
schrijft Cuypers: "Ik heb nog eens nagedacht over uw protégé. 
Indien hij hier wilt komen als schrijnwerker voor kerkmeubelen 
dan zoude ik wel kans zien om hem een bestaan te verschaffen 
en indien er iets in he, jongetje zit (...). De reiskosten zal hij 
natuurlijk zelf moeten dragen." Helaas maakt de protégé geen 
carrière in de werkplaatsen. Een jaar later lezen we: "Het spijt 
me dat ik U [Cuypers aan Thijm, L.S.] moet meedelen dat die 
jongen oneerlijk is. Gisteren heb ik ondervonden dat hij de 
dader is van het ontvreemden van 4 in eikenhout gestoken 
chimères dewelke reeds sedert meerdere weken vermist waren. - 
Hierdoor natuurlijk verloor hij mijn vertrouwen en heb ik na 
gedane onderzoek in zijn kist (...) 15 werkijzers van andere 
jongens misschien laten uithalen benevens enige afgietsels van 
gipsen ornamenten (...) en enige stukken perenhout (...) ik acht 
het voor zijn geluk noodzakelijk dat U ed hiervan kennis 
dragen." De jongen werd ontslagen.

De jongere werknemers konden als de werktijden dit toelieten 
drie keer in de week kosteloos 's avonds en op zondagochtend 
van 8-10 uur de "Teeken- en Bouwkundeschool" bezoeken 
in de stad Roermond.48 Deze scholen waren in 1817 in de 
middelgrote steden waarvan Roermond er ook een was, inge
steld. Na de opheffing van de gilden aan het eind van de acht
tiende eeuw, die een opleiding tot 'meester' verzorgden, waren
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deze 'teekenscholen' een eerste door de staat geregelde 
onderwijsvoorziening voor jonge ambachtslieden en werkman
nen. Ook de jonge Cuypers had, naast zijn opleiding aan het 
gymnasium, de 'teekenschool' bezocht. Hij had er les gehad 
van Henri Linssen die er tot 1861 zou werken. Na hem werd 
Clemens Schreurs er docent en directeur. Er waren in 1861 
143 leerlingen in de winter en van dat aantal een derde ook 
in de zomer. In 1881 gaat het Gemeenteverslag uitgebreid op 
de gunstige toestand van de school in, in verband met uitbreiding 
van de tekenschool door een grote rijksbijdrage. Er wordt meer 
ruimte beschikbaar gesteld in het Penitentengebouw, een 
voormalig klooster en er wordt door twee leraren les gegeven 
in hand- en rechtlijnig tekenen, tekenen naar gipsmodellen, 
rechtlijnig handtekenen en bouwkundig tekenen. Er zijn 115 
leerlingen waarvan 14 boven de 18 jaar, 48 tussen de 16 en 
18 jaar, 41 tussen de 16 en 14 jaar en 12 leerlingen tussen de 
14 en 12 jaar. Ook de beroepen worden genoemd waaruit zij 
afkomstig zijn: er waren 48 timmerlieden, schrijnwerkers en 
meubelmakers; 16 steenhouwers, metselaars en loodgieters; 
20 beeldhouwers, stucadoors, goudsmeden en graveurs; 17 
schilders, glazenmakers en verlakkers; 3 bouwkundigen; 2 
goudborduurders en borduursters; 1 tuinman; 1 bakker.

Cuypers zou de stadstekenschool altijd een warm hart blijven 
toedragen. In 1855 wordt er voor de school te Parijs een voorde
lige aankoop gedaan van 'zeer nuttige teekeningen en modellen 
voor bouwkunde'. In 1883 schenkt Cuypers 79 gipsmodellen 
aan de tekenschool en in 1894 worden 323 afgietsels, oude 
boeken, reliëfs, ornamenten em busten van de ontbonden firma 
Cuypers-Stoltzenberg op de openbare verkoping aangeschaft. 
Stoltzenberg was in 1893 uit het compagnonschap getreden

en had ook zijn eigen bedrijf van de hand gedaan. Hij 
emigreerde naar Amerika. De bij Cuypers werkzame schilder 
J. Berens was directeur van de gemeentelijke tekenschool van 
1884-1993. Onder Berens wordt er vanaf 1886 kunstgeschiede
nis onderwezen. Sedert dat jaar worden er jaarlijks tentoonstel
lingen gehouden van het leerlingenwerk waarbij prijzen worden 
uitgereikt. In 1894 was dat Walter Cfane's Columbia's Court- 
ship en Queen Summer.

Over het belang van het tekenonderwijs heeft Cuypers zich 
uitgesproken in een rede voor de Maastrichtse patronaatteken- 
school49, een katholieke variant van de stadstekenscholen. In 
1896 zegt hij bij de opening in Maastricht: "Door aanhoudend 
en scherp opnemen der eigenschappen van een voorwerp en 
door het vergelijken van die delen van een voorwerp waarin 
het wezenlijk van een ander voorwerp verschilt -door 
vergelijking van het geheel- (...) wordt een bepaalde en 
krachtige invloed uitgeoefend op de bevattelijkheid van den 
menselijke geest. Hij die veel ziet en zich oefent om juist scheip 
te zien, zal tengevolge daarvan ook meer en juist leren denken." 
Deze visie verschilt van die op het onderwijs dat Cuypers in 
zijn jeugd zelf op de tekenschool volgde, zo vervolgt hij in 
zijn rede: "Het teekenen werd toen alleen beoefend en 
onderwezen als men voornemens was zich in de beeldende 
kunst, aan schilderkunst, beeldhouwkunst of aanverwante kunsten 
te wijden, ofwel men leerde uit liefhebberij."

In Maastricht bleeft het onderwijs ten achter bij dat in 
Roermond. Als de rijksinspecteur voor het tekenonderwijs W. 
Molkenboer in 1894 Limburg bezoekt, worden er in Roermond 
191 lesuren gegeven en in Maastricht verspreid over ver
schuilende scholen en instellingen, in totaal 98 lesurenso.

Werkkamer van P.J.H. Cuypers rond 
1900. Te zien is het tweedeurskastje 
voor zijn tweede vrouw als verlo- 
vingsgeschenk gemaakt in 1858. De 
stoelen zijn in de werkplaats ook rond 
die tijd vervaardigd. Foto uit J. de 
Jong, De nieuwe richting in de kunst
nijverheid, Rotterdam 1929. Repro 
Fotodienst K.U. te Nijmegen.

De ontwerper, de stijlen en de produktie

"Mit ein sjets vaan d'n ouwe hier kinste alles daon' (met een 
schets van de oude heer kon je alles doen) zei de grootvader 
van de schilder H. Lücker51, waarmee hij aangaf dat Cuypers 
de ontwerpen verstrekte waarna de werknemers voor de uitvoe
ring zorgdroegen. Zelf zegt hij52: "Het aangeven van plannen 
der verschillende ...vakken behoort tot de attributen ener katho
lieken architect' en die ook 'de zorg heeft dat er een gebouw 
ook in de inrichting een harmonie moet ontstaan'. Het woord 
architect heeft als men het herleidt tot zijn oorspronkelijke 
betekenissen twee termen in zich: bevelen en ambachtsman." 
Wij kunnen ervan uitgaan dat in de werkplaats de ontwerpen 
van de hand van Cuypers waren, zij het dat hij bij de uitvoering 
en uitwerking van ontwerpen en ook de ontwerptekeningen 
sterk op zijn medewerkers vertrouwde.53 Ook stond hem een 
'musée imaginaire' ten dienste, bestaande uit de vele gravures 
en lithografieën, verschenen in de tijdschriften voor architectuur 
en meubels en als illustraties bij de theoretische verhandelingen 
over kunst. De multiplicatie van bruikbare voorbeelden maakt 
ook duidelijk dat begrippen als originaliteit, moderniteit en 
persoonlijk kunstenaarsschap in dit verband niet van toepassing 
zijn. Op niet-kerkelijke meubels ben ik slechts twee keer een 
signatuur tegengekomen. De werkplaatsen bezaten ook geen 
brandstempel zoals in de meubelfabrieken gebruikelijk was. 
In de beginjaren van de werkplaats was er ook geen voorraad 
waaruit de klant kon komen uitzoeken. Er werd slechts naar 
opdrachten gewerkt en alleen voor tentoonstellingen werden 
stukken vervaardigd waarvoor later een koper gezocht diende 
te worden. Er was geen catalogus en er werd niet geadverteerd. 
Wel verschenen er mededelingen over de ateliers in de 
Godsdienstvriend, voor het eerst in 1854 wanneer er gesproken 
wordt over "het groote en vermaarde atelier van de heeren 
Georges, Kuipers (sic) en Stoltzenberg, dat in de ruime 
werkzalen" bezig was aan een nieuwe zetel voor de bisschop 
van Breda.54

Cuypers iconografische voorkeur sluit aan bij de ideeënsym
boliek van Thijm. In de brieven aan Thijm worden beelden, 
schilderingen en meubels vrij algemeen aangeduid. Hij geeft 
wat meer informatie wanneer hij schrijft over het roosvenster 
van de Catharinakerk te Eindhoven.55 Het betreft hier een 
voorstelling van de H. Geest in het midden, Ecclesia bovenaan 
en er omheen de zeven vrije kunsten. Dit motief komt ook 
voor op de archiefkast die thans in het museum te Roermond 
staat, maar die steeds een plaats had in Cuypers' woonhuizen. 
Aangenomen mag worden dat deze kast rond 1860 in de werk
plaatsen is uitgevoerd.56 De iconografische belangstelling van 
Cuypers voor thema's zoals die van de taak van de architect 
en de plaats van de bouwkunst en de hiermee samenhangende 
ambachten is ook in zijn latere werk aan te wijzen.57 Op een 
spiegel58 die door de werknemers wordt aangeboden aan 
Cuypers bij zijn zeventigste verjaardag zijn in de lijst 
vrouwenfiguurtjes aangebracht met symbolen van bouwkunst, 
schrijnmakers- en houtsnijwerk en beeldhouwkunst.

In de beginjaren was de gotiek niet de enige toegepaste stijl. 
Het tweedeurs kastje, een verlovingsgeschenk voor Antoinette 
Alberdingk Thijm was een laat Biedermeier model weliswaar 
met een uit driepassen bestaande kroonlijst.59 In een brief 
van 1855 schrijft Cuypers over '12 altaren waarvan 7 in 
gothischen stijl'.60 Voor de andere altaren zijn er verschillende 
mogelijkheden die lopen van neoclassicisme tot neobarok. Voor 
de oriëntatie op de middeleeuwse meubelstijlen was het

Dictionaire du Moblier van Viollet-le-Duc. Het verschijnt 
pas in 1872, maar veel onderwerpen eruit stonden in de jaren 
die hieraan vooraf gingen in tijdschriften zoals in de Annales 
Archéologiques of in monografieën over de kerken of kastelen. 
Viollet-le-Duc's meubels zijn geïnspireerd op de vroege gotiek, 
in feite zijn het voorbeelden van oude middeleeuwse meubelen 
die door hun weergave in gravures eruit zien alsof ze nieuw 
gemaakt zijn. Het werk bevat vele niet-kerkelijke meubels, 
waaronder lambrizeringen met ingebouwde banken, hemelbed
den, kasten, overhuifde banken, dagobertstoelen en zetels met 
hoge houten ruggen. In de beschrijvingen worden ook adviezen 
gegeven voor het vervaardigen ervan en details als smeedwerk 
voor hengels en scharnieren, of polychromie worden speciaal 
toegelicht.
De vroeg-gotische meubelstijl wordt gekenmerkt door enkelvou
dige lijsten, spits- en rondbogen, drie- en vierpasmotieven 
briefpanelen en gesneden koppen. Op vlakke panelen ziet men 
een ruitpatroon van gestoken lijnen of decoratieve of figuratieve 
polychromie. Het hout wordt over het algemeen in deze meubels 
niet bewerkt met een vernis- of laklaag, alleen ingeölied. Enkele 
stoelen en een bank, thans aanwezig in het Roermondse 
gemeentemuseum en vervaardigd in Cuypers' werkplaatsen, 
zijn in deze stijl uitgevoerd, waarvan de prototypen in het 
Dictionaire du Moblier staan. Een sacristiekast uit Noyon uit 
dit handboek werd in de Annales Archéologiques van 1848 
gepubliceerd. Dit model is niet alleen door Cuypers voor zijn 
gepolychromeerde archiefkast als uitgangspunt genomen, maar 
werd ook door de Engelse mediaevisten als Burgess en Mortis 
als voorbeeld gebruikt voor hun beschilderde kasten.61

Het is reeds duidelijk gemaakt dat de produktie van de werk
plaatsen niet alleen uit gewijde zaken bestond. In een register 
"Teekeningen en meubilair aangelegd 1 juli 188162 staan 933 
nummers genoemd, waarvan er 152 meubels em betimmeringen 
betreffen van nogal uiteenlopende aard. Bij sommige voorwerpen 
staan de namen van opdrachtgevers erbij: 'schoorsteenmantel 
de Stuers' (no. 3); 'schilderij Raam dames Stoltzenberg' (no. 
705). Een greep uit de overige zaken: kastjes, tekentafels, 
nachttafels, lezenaars, stoelen, banken, koffers, piëdestals, 
messen- en lepelbak, spiegeltafel, reclamestandaard, tabouret, 
serre, afdaken, tochtpuien, schrijftafels, archief- en toonkasten, 
handdoekenrekje en een parketvloer. Helaas zijn veel tekeningen 
verloren gegaan en niet meer in Roermond of in het Nederlands 
Architectuurinstituut aanwezig.63 Deze gegevens als leidraad 
gebruikend, kunnen we stellen dat een kleine 20% van de op
drachten uit 'varia' of'miscellaneous' bestond. In slappe tijden 
hebben deze werkzaamheden als stoplap gediend.

Het ontstaan van de andere Roermondse ateliers voor 
kunstnijverheid.

Wanneer in 1861 een Nationale Tentoonstelling wordt georgani
seerd door de Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 
te Haarlem zenden 28 Roermondse bedrijven in.64 De 
Haarlemse tentoonstelling was voor de werkplaatsen van Cuypers 
en Stoltzenberg de eerste gelegenheid om in Nederland 
produkten te tonen. In de gemeente Roermond was een Kamer 
van Koophandel sinds 1853 gevestigd, waarin Fr. Stoltzenberg 
zitting had. De laatste was tevens president van de Subcommis
sie die voor de Roeimondse inzenders naar de tentoonstelling 
bemiddelend en regelend optrad. In Limburg was Roermond 
de enige gemeente die op deze manier de plaatselijke industriële
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ondernemers actief steunde. Van de 20 Roermondse inzenders 
werden er vier bekroond. Het gemeenteverslag over het jaar 
1861 doet melding van de bekroningen en de toegekende 
medailles. J. van Munster (meubels voorzien van inlegwerk), 
J.A. Oor (een arend in Franse steen) en Cuypers en Stoltzenberg 
(een laatste Avondmaal, een preekstoel, een bidstoel en een 
Hieronymusbeeld) kregen alle brons. Stoltzenbergs paramenten
atelier werd met goud bekroond. Vermoedelijk gaf het 
gemeenteverslag hier een wat al te optimistisch beeld. De jury 
had besloten om deze medaille niet toe te kennen, daar zij niet 
in staat was een keuze te maken.

In de kunstvlijtafdeling zijn zes inzenders. Naast de reeds 
bekroonde bedrijven Oor en Cuypers en Stoltzenberg zien we 
hier ook Fr. E. Georges met een doopvont (Georges is thans 
te Utrecht gevestigd) en Veneman uit 's Hertogenbosch. Zijn 
inzendig wordt niet nader genoemd. De overige twee bedrijven 
in deze afdeling zijn uit Roermond namelijk Germanus-Baert 
met een Onze Lieve Vrouwe-beeld in hout en de kunstsmeden 
Giesbers en Van Deun sr. met-een kaarsenstandaard en console.

De Roermondse inzendingen naar de Haarlemse tentoonstelling 
bestonden verder uit sigaren, bier, een brandspuit, koperen 
kronen, schoenleesten, katoenen, zijden en wollen stoffen, 
garens, gelooide huiden, brandkasten,meubelpapieren, bierkisten 
en kantoorboeken.

Het ondernemersklimaat in Roermond was gunstig voor de 
middelgrote en kleinere industrieën. Na 1870 ging de grote 
industrie, met name de textiel- en papierindustrie, achteruit. 
Dit wordt toegeschreven aan de vertraagde aanleg van nieuwe 
verkeerswegen, internationale politieke onzekerheid en het 
systeem van'vrijhandel.

Het oudste bedrijf in de nieuwe bedrijfstak, die der kunst
nijverheid, was het al eerder genoemde bedrijf van Fr. Stolt
zenberg. Rond 1840 was hij er mee gestart. Het had twee 
afdelingen: een voor de vervaardiging van textilia en een 
ornament- en lijstenmakerij. In de textielafdeling werkten 
mannen en vrouwen. Er werden zijden stoffen verwerkt. De 
goudborduurders en borduursters waren de best betaalde 
arbeiders respectievelijk arbeidsters, de weeklonen waren hier

Gravure in de Annales Archéologiques van 1848 van een beschilderde 
archiefkast uit de kathedraal te Noyon. (boven links)

Viollet-le-Duc neemt de archiefkast op in het Dictionaire du Moblier 
Français (1872).(boven rechts)

Het voor H. Yatman door William Burgess ontworpen kabinet (1858) 
beschilderd met korting Arthur scènes door E. Pointer, (onder links)

De door Cuypers ontworpen en in de ateliers uitgevoerde archiefkast 
(rond 1860) met voorstellingen van de artes liberales en de gebonden 
kunsten, (onder rechts)
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Interieur van de tentoonstelling te Haarlem in 1861. Op de achtergrond is het altaar in neo-gotische stijl met het laatste Avondmaal, 
ingezonden door Cuypers en Stoltzenberg, te zien.
Uit: Tentoonstellingsnieuws 1861.
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Prous (limburgs woord voor armstoel) deel uitmakend van het eetkamer- 
stel, verder bestaande uit een tafel, vier stoelen en een bank. De schilder 
Peter Windhausen kreeg het bij zijn huwelijk in 1860 van Cuypers. Het 
werd in de werkplaats vervaardigd. De stoel heeft klauwpoten en aan de 
armsteunen zijn dierenkoppen gestoken. Op de schuinstaande rug zijn de 
stijlen met de baardmankoppen bekroond. Het eetkamerstel is in vrucht
bomenhout uitgevoerd. Van de vierkante regels zijn de hoekkanten 
gedeeltelijk weggestoken: een middeleeuws detail. De plaatsen waar de 
regels ingelaten zijn in de poten, zijn door de blokvorm benadrukt. 
Foto L. Schiphorst, (rechts)

Secretaire met maskeroens in renaissancestijl. Op de zijpanelen links een 
chronogram (1890) en rechts een monogram. De secretaire is in het bezit 
van dhr. J. Schmitz te Roermond. Foto onbekend, (onder)
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in 1866 flO,-. Er werd ook schilderwerk, zoals kruiswegstaties 
vervaardigd en men schilderde op textiel religieuze voorstel
lingen die later opgeborduurd werden voor vaandels en 
kazuivels. Na 1879 waren er zeven naai- en stikmachines in 
het bedrijf. De prijzen waarvoor men leverde waren aan de 
hoge kant. Als onderaannemer behartigde Stoltzenberg zijn 
belangen actief: hij had zitting in de Kamer van Koophandel 
en was vanaf 1869 enkele jaren lid van de gemeenteraad.

Cuypers heeft het met Stoltzenberg op zakelijk gebied niet 
altijd goed kunnen vinden. In 185965 schrijft hij aan Thijm: 
"Gij begrijpt de onaangename positie waarvan het gedrag van 
mijn vennoot mij heeft gebracht (...). De gehele stad is bekend 
met onze kwestie en iedereen bejammerde de waarschijnlijke 
val van onze zaak". Na onderhandelingen waarbij de hulp van 
Ariëns werd ingeroepen, "de kappelaan die heel eerst het idee 
van het atelier heeft in de wereld gebracht", wordt er een nieuw 
contract opgesteld waarbij het eigendom van de modellen en 
tekeningen geregeld werd en Cuypers op Stoltzenbergs 
boekhouding enige controle kon uitoefenen. "De zaak met S. 
aan geregeld (...) wij zullen nu maar in Godsnaam met den 
Grand Nome S. voortwerken". Welke problemen het hier betrof, 
is niet meer te achterhalen.

Brom ziet het ondernemerschap van Stoltzenberg wel heel 
erg zwart als hij schrijft: "De vijand van de kunst woonde dus 
binnen Cuypers eigen huis en was een gezworen vriend van

de mammon".66 Dat het paramentenbedrijf succesvol was, 
kan men afleiden uit de vestiging van een tweede bedrijf in 
Roermond, dat van Van Hove en Laumen in 1870.67 
Een werknemer van Stoltzenberg, de uit Duitsland afkomstige 
Jozef Lücker, stapte bij de oprichting van de beeldhouwwerk - 
plaats naar Cuypers over en bleef er tot zijn dood werken. Hij 
was de stamvader van enkele generaties kunstschilders. Evenals 
Lücker werkte er Peter Windhausen als kerkschilder. Hij ging 
al snel zelfstandig werken. Voor zijn huwelijk in 1870 kreeg 
hij van Cuypers een eetkamerstel, gemaakt in de werkplaats, 
ten geschenke.68
Tussen 1850 en 1860 vestigden zich twee ateliers voor gebrand
schilderd glas te Roermond. Aanvankelijk voerde Nicolas (1855) 
restauratie-opdrachten uit voor de Belgische en Duitse kerken. 
Door samenwerking met Cuypers kreeg hij opdrachten voor 
nieuwe kerkbeglazingen en het bedrijf groeide weldra uit tot 
het grootste van ons land. Het bedrijf van Gerard Lommen 
was kleiner en leverde ook glas voor kantoren, café's, stations 
en andere openbare gebouwen. De groei van de Roermondse 
ateliers was nadelig voor de Brabantse werkplaatsen. Er is sprake 
van een achteruitgang, veroorzaakt door de opkomst van de 
Roermondse ateliers terwijl de kerkenbouw na 1860 in Brabant 
stagneerde. Tussen 1850 en 1860 hebben Henri Leeuw en Jozef 
Thissen, die beiden voor Cuypers gewerkt hadden, maar 
respectievelijk hun opleiding te Parijs en Antwerpen aan de 
academies voortzetten, zich als zelfstandig beeldhouwer 
gevestigd.

De werkplaats met Cuypers rond 1890. 
Foto Gemeente Archief Roermond.

Het meest succesvol als ondernemer onder Cuypers' leerlin
gen, hiewel misschien meer een leerling van Stoltzenberg, was 
J.A. Oor. Hij werkte vanaf de oprichting bij Cuypers en 
Stoltzenberg, was in 1861, na een conflict, met van Schouw - 
broeck een compagnonschap aangegaan en had zich zelfstandig 
gevestigd. In zijn bedrijf werkten meteen al vijf man. Aan het 
einde van de jaren '60 werkte hij samen met Lennarts en 
Houterman, alweer voor korte tijd, waarna hij het bedrijf weer 
alleen leidt. Lennart en Houterman blijven na hun verbintenis 
met Oor als zelfstandig operende kerkbeeldhouwers actief. In 
1880 telt zijn bedrijf 26 werknemers en zijn er tevens vijf 
kinderen (12-17 jaar) in dienst. Hij komt hiermee in grootte 
direct na Cuypers en Stoltzenberg die dan 48 man en twee 
kinderen in dienst hebben. Oor's bedrijf had vanaf dat jaar een 
zaagmachine. In vele kerken in Brabant en Limburg en 
daarbuiten staan altaren, biechtstoelen en beelden uit dit bedrijf 
afkomstig.69

De werkzaamheden in al deze bedrijven bestonden niet alleen 
uit het vervaardigen van kerkmeubelen, maar ook van burger- 
meubels en kleiner werk. Hoewel de arbeidsomstandigheden 
nu niet echt slecht te noemen waren -Linssen noemt de 
arbeidsomstandigheden in deze bedrijven meerdere malen gun
stig- waren vooral de werktijden in de zomerdag bijzonder 
lang. Er werd van zonsopgang tot zonsondergang gewerkt met 
slechts korte pauzes om brood te eten. Dit nam echter niet weg 
dat men ook nog thuis werkte om aan de vraag van vrienden 
en kennissen naar kastjes, tafels, schoorsteenmantels en niet
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te vergeten beeldjes te voldoen.70
De zomer van 1861 werd gekenmerkt door arbeidsonrust

in de werkplaats van Cuypers en Stoltzenberg.71 In juli waren 
er ongeregeldheden die leidden tot het ontslag van de helft 
van de werknemers. Er was een oproer ontstaan naar aanleiding 
van Cuypers' verbod op het roken en het bezoek van vrouwpn 
en kinderen aan het atelier. De beeldhouwers laten het ontslag 
niet zomaar over hun kant gaan en bezorgen anonieme brieven 
in de stad, zingen spotliedjes en plaatsen een advertentie in 
de Volksvriend'. 'Let wel! omrede dat de bekwame ??? altisten 
in de BEELDHOUWKUNST, met name Cuypers & Stoltzen-
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berg, wellicht zullen voorgeven dat zij ondergetekenden op 
Woensdag jl. uit hunnen Atelier Religieux hebben weggezonden, 
brengen wij bij deze aan het geachte publiek ter kennis dat 
hiervan niets waar is, nadémaal wij eenpariglijk naar die 
voorbeelden van menschen zijn gegaan en verklaard hebben, 
dat wij niet meer voor hun wilden werkzaam zijn en wel terzake 
van hunne handelingen ten opzigte van ons, handelingen die 
wij niet in deze courant kunnen blootleggen want men zoude 
anders de plaats van dit blad ruimschoots noodig hebben, echter 
die aan de inwoners van Roermond en omstreken rechtsstreeks 
bekend zijn. J. Oor, F. Ceulemans, A. Lenarts, H. Berbers'.

Omslag van de catalogus uit 1890 van 
het bedrijf F. Stoltzenberg en van de 
ateliers van Cuypers en Stoltzenberg. 
(RK Godshuizen, 's Hertogenbosch).

i

Cuypers vindt dit 'allergemeenst, bespottelijk en afschuwelijk' 
en bericht verder aan Thijm: "Het Roermondse publiek is niet 
geheel en al op mijn zijde. Een soort werkvolk kiest de zijde 
der bestrafte werklieden of artiesten en naarmate ik succes in 
de wereld dat is de kunstwereld heb in dier mate komen er 
ook afgunstigen bij -zo gaat het- Dat komt allemaal van das 
verflügtes Stinkkraut." Van de ontslagen werknemers zal een 
gedeelte in de overige Roermondse bedrijven werk gevonden 
hebben. De rest moest het maar uitzoeken, uitkeringen of 
pensioenen waren er niet. "De vrouwen van deze kerels wenen 
en schrijen, het is echter te laat", schrijft Cuypers aan Thijm.

In 1893 werd te Roermond de Roermondse Katholieke 
Volksbond opgericht, een eerste arbeidersorganisatie waarvan 
de leiding berustte bij niet-arbeiders.72 Tot een vakbond voor 
arbeiders in de kunstnijverheid is het echter nooit gekomen. 
De werkgevers in deze branche hebben rond 1900 een poging 
tot oprichting van een werkgeversverbond gedaan maar dit is 
op niets uitgelopen.

Als in 1893 Stoltzenberg jr. naar Amerika geëmigreerd is 
om nieuwe afzetgebieden te exploiteren voor zijn handel, zijn 
in Roermond gevestigd de kerkorgelfabriek van de gebroeders 
Franssen, de glazeniersbedrijven van Nicolas en Lommen, de 
ateliers voor beeldhouwkunde van L. Lennarts, Houterman en 
Cie, J.A. Oor, Jos. Thissen, J. Germanus-Baert en H. Geelen, 
de fabriek van goud- en zilverborduurwerken van F. Stoltzen
berg jr, een fabriek van manden en stoelen van de gebroeders 
Hof en tien meubelmakerijen. Ook Lennarts, Houterman en 
Geelen waren oud-medewerkers van Cuypers. Na 1900 
verslechterde voor al deze bedrijven de gang van zaken. De 
oorzaken zijn als volgt samen te vatten: het ontbreken van goede 
transportmogelijkheden, de onbeperkte invoer van vergelijkbare 
produkten uit het buitenland en de concurrentie van substituut- 
produkten.73 Hiermee worden materialen bedoeld als: gips 
en papier-maché. Men vond de kwaliteit van deze beelden 
zo inferieur dat er van kunstsurrogaten werd gesproken. De 
concurrentie was uit de eigen streek afkomstig, uit Venlo. Hier 
was in 1893 de gipsen beeldenfabriek van Gerard Linssen 
opgericht. In de jaren erna startten te Venlo nog vier andere 
dergelijke fabrieken die hang- en wegkruizen, heiligenbeelden 
en calvariegroepen vervaardigden.

Conclusie

Het onderzoek naar Cuypers' werkplaatsen heeft enkele nieuwe 
of nog niet eerder belichte feiten opgeleverd. Het grote succes 
van de ateliers is te danken aan een aantal factoren, waaronder 
ook de vestigingsplaats een rol speelde. De bijzondere positie 
van Limburg bij het tot standkomen van het Koninkrijk der 
Nederlanden en zeker het standpunt dat Roeimond hierbij innam 
waarborgde stevige contacten met België. Er bestond in Antwer
pen op het gebied van de beeldhouwkunst een voorsprong ten 
opzichte van Nederland. Er was een gunstig ondernemersklimaat 
in Roermond na 1850 en ten slotte de herstelde bisschoppelijke 
hiërarchie. De rol die de paramentenfabrikant Stoltzenberg 
speelde op economisch en zakelijk gebied, is in de begintijd 
van de werkplaats belangrijk geweest. De werkplaats was 
internationaal bekend en in de vakbladen van de mediaevisten 
werd er prijzend over geschreven. De term 'middeleeuwse 
bouwloods', door Thijm geïntroduceerd, is in de Cuypers- 
literatuur een eigen leven gaan leiden. De bedrijfsvoering was 
in alle opzichten eerder dan middeleeuws, kenmerkend voor

de negentiende eeuw: lange werktijden, kinderarbeid, geen 
sociale voorzieningen en een centrale leiding. Wel werd er
in een hoge, ruime fabriekshal gewerkt, was er relatief vroeg 
een stoommachine en waren de werkzaamheden niet geestdo
dend. De werktijden waren zodanig dat niet altijd de avondlessen 
van de stadstekenschool gevolgd konden worden. Niet alleen 
kerkmeubels werden in Cuypers' werkplaats vervaardigd, maar 
ook kasten, tafels, stoelen, banken en allerlei klein werk. De 
gepolychromeerde kasten konden wedijveren met de Engelse 
kasten die rond 1855 gemaakt werden. De invloed die van 
Cuypers' werkplaats op de vorming van kunstenaars en de bloei 
van bedrijven voor kunstnijverheid in Roermond uitging, is 
groot geweest.

De belangrijkste voorwaarde voor het succes van de ateliers 
is toch de persoon geweest die er vanaf het begin zijn stempel 
op gedrukt heeft: Pierre J.H. Cuypers. Zijn consequent toege
paste visie op de positie van de aan de bouwkunst ondergeschik
te kunsten en ambachten en zijn grote werkkracht vormden 
vanaf het begin de drijvende kracht van wat terecht omschreven 
werd als Cuypers' werkplaatsen.

* De tekst van dit artikel is een bewerking van mijn doctoraalscriptie 
voor de studie kunstgeschiedenis aan de Kath. Universiteit van Nijmegen. 
De scriptie werd begeleid door mevr. drs. E.P. Tibbe.
Het ondeizoek in het Roermondse gemeente-archief werd door de 
vriendelijke medewerking van de aldaar werkzame ambtenaren zeer verlicht.
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De tweede helft van de negentiende eeuw heeft in de meubel
en interieurgeschiedenis lange tijd niet de waardering gekregen 
die ze verdient. J.M.W. van Voorst tot Voorst zorgde als eerste 
voor werkelijk eerherstel van het tijdvak. In 1979 behandelde 
hij de meubelkunst uit de periode in Meubels in Nederland 
1840-1900; twee deeltjes die verschenen in de reeks 
Tijdstroom Antiekwijzers. In het begin van de jaren zeventig 
pionierde hij al met onderzoekingen naar negentiende-eeuwse 
meubelfabrieken, stoelenmakers, spiegel- en lijstenmakers en 
meubelmakers. Hij benaderde zijn onderwerp steeds als een 
zelfstandig verschijnsel. Dit in tegenstelling tot zijn 
voorgangers die de negentiende-eeuwse woontradities door
gaans in dienst stelden van twintigste-eeuwse ontwikkelingen. 
Ze werden dan meestal beschreven als tegenpool van het 
wonen volgens functionalistische opvattingen, tegenwoordig 
ook wel aangeduid als het 'Nieuwe Wonen'. Deze polarisering 
van negentiende- en twintigste-eeuwse opvattingen beleefde 
een hoogtepunt in het boek Een eeuw Nederlandse woning van 
P. Clarijs (1941). Historiserende vormen en volle kamers 
bleken uitstekend te fungeren als voorbeelden van hoe het niet 
moest. Tijdens de tentoonstelling 'In Holland staat een huis', 
die in hetzelfde jaar werd gehouden, waren onder meer kamers 
in 'neostijlen' te bezichtigen. Hier kon men het 'chaotische' 
interieur en de 'overdaad' van het ornament, waartegen Clarijs 
fulmineerde, met eigen ogen bekijken. De overzichtswerken 
over het Nederlandse interieur die nadien verschenen maakten 
dankbaar gebruik van de foto's van deze stijlkamers. Het zijn 
beklemmende relicten van de veronachtzaming van het eigen
lijke onderzoeksgebied. Het is een verademing dat Van Voorst 
hierin verandering bracht. Hij bestudeerde de negentiende eeuw 
volhardend en beoordeelde de produkten op hun eigen merites. 
Recent verschenen van zijn hand twee omvangrijke delen die 
hij als proefschrift verdedigde. Hij bewijst hier opnieuw dat 
de inrichting en interieurdecoratie uit de vorige eeuw werkelijk 
een diepgaande belangstelling van de onderzoeker waard zijn. 
Verschillende ontwerpen zouden zelfs in aanmerking komen 
om in een internationaal overzicht van de geschiedenis van 
meubels en interieurs te worden opgenomen. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de prachtige renaissance betimmeringen van 
Constantijn Muysken, die inmiddels veelvuldig onder de 
aandacht zijn gebracht, of de fraaie gotische archiefkast, 
ontworpen door Pierre Cuypers voor eigen gebruik. Het is 
verrassend dat deze voorbeelden gemakkelijk met andere, 
minder bekende, kunnen worden aangevuld. Is de klaptafel 
met putti in marqueterie van ivoor, gemaakt door J. Kamphuis 
uit Zwolle, niet schitterend van vorm en uitvoering? Bepaalde

Nederlandse produkten stonden al bij tijdgenoten bekend om 
hun uitstekende kwaliteit, zoals de meubels en presenteerbladen 
van onze lakwerkers en de zeer gewilde Deventertapijten. 

Een schatkamer van gegevens

Van Voorst brengt nauwkeurig in kaart hoe de woning in de 
periode 1835-1895 werd gestoffeerd en ingericht. Hij beperkt 
zich daarbij niet tot wat er in Nederland zelf werd gemaakt, 
maar houdt zich als vanzelfsprekend bezig met de goederen 
die er zoal te koop waren en zelfs met buitenlandse bestellin
gen. Zijn werk vormt een schatkamer van gegevens en afbeel
dingen. De paginalange inhoudsopgaves, registers en lijsten 
bieden een voortreffelijke toegang tot het materiaal.
Het eerste deel is chronologisch gerangschikt, terwijl deel twee 
een ingang heeft op meubeltype. Per tijdvak van 15 jaar 
beschrijft Van Voorst minutieus de stilistische variaties en de 
kleinste verschuivingen in de populariteit van de verschillende 
genres of genrestijlen. Hij stelde zich hiermee een welhaast 
onuitvoerbare taak, maar slaagde daarin niettemin. Het tweede 
deel is te vergelijken met het belangrijke typologische 
overzicht van N. de Reyniès, Le mobilier domestique (1987), 
met als voornaamste verschil dat Van Voorst de verwarmings- 
en verlichtingsartikelen zoals kachels, vulhaarden en armaturen 
buiten beschouwing laat. Misschien mogen deze in zijn ogen 
niet tot het meubilair gerekend worden, maar ze maken 
onmiskenbaar deel uit van de voorwerpen die men in het 
woonhuis kon aantreffen. Bovendien hadden ze een 
dominerende invloed op de veranderingen van de levensstijl 
in het bestudeerde tijdvak. De aansluiting op water, gas en 
electriciteit waren essentieel voor de veranderingen in het 
interieur, evenals het meer algemeen in gebruik raken van de 
kachel en de differentiatie van vertrekken die daar het gevolg 
van was. Als de auteur zich bezig houdt met de wooncultuur, 
zoals hij in de inleiding beweert, mag dit type gebruiksvoor
werpen, dunkt mij, niet ontbreken.
Naast de zorgvuldig geklassificeerde genrestijlen en 
meubelsoorten stelt Van Voorst vele met het onderwerp 
samenhangende thema's aan de orde. Zo bevat het boek 
boeiende passages over het negentiende-eeuwse meubelbedrijf: 
wie de ontwerpers waren, wie zorg droegen voor de uitvoering 
van het werk, hoe de verhoudingen lagen tussen beide 
categorieën, onder welke omstandigheden men werkte, welke 
verrichtingen met de machine werden gedaan en hoe het 
handwerk onder de werklieden was verdeeld. Deze en andere 
vragen behandelt de auteur in korter of langer bestek. Van

Klaptafel van palissanderhout met 
putti in marqueterie van ivoor, 1846 
door J. Kamphuis (Zwolle).

Voorst publiceerde al eerder meer gedetailleerd over enkele 
meubelbedrijven, maar voegt hier nieuw materiaal aan toe. Een 
achttal fabrieken bespreekt hij afzonderlijk. Voor het overige 
zijn de Nederlandse meubelmakers en producenten opgenomen 
in een zeer uitgebreid alfabetisch overzicht. De opmerkingen 
over het ambachtsonderwijs - vooral he’. vakondeiwijs van 
de meubelmaker komt aan bod - vormen een welkome 
aanvulling op de door A. Martis gepubliceerde gegevens over 
de veranderingen van het teken- en ontwerponderwijs in de 
negentiende eeuw. Verder bevat het boek een handzame 
documentatie over materialen (houtsoorten en bekle- 
dingsstoffen) en bewerkings- en afwerkingstechnieken. Ze zijn 
gedeeltelijk typerend voor de negentiende eeuw, maar gaan 
voor een ander deel terug op een lange traditie in het 
meubelvak. Toch moet er een kleine kanttekening bij enkele 
minder zinvolle lijsten worden gemaakt, bijvoorbeeld de 
willekeurige opsomming van contemporaine tijdschriften, met 
een selectie van auteurs en artikelen die nog toevalliger is 
samengesteld.
Het is misschien niet verwonderlijk dat een encyclopedische 
studie als deze in hoofdzaak inventariserend van aard is. Maar 
ondanks de hartverwarmende betrokkenheid en de fabelachtige 
stilistische kennis, die spreken uit de vele beschrijvingen, werd 
mijn enthousiasme al snel getemperd door het smalle blikveld 
van de auteur. Het resultaat is bijvoorbeeld dat opvattingen 
over de verhouding tussen stad en platteland die inmiddels in 
zusterdisciplines zijn weerlegd, in het boek konden 
weerklinken. Van Voorst verwoordt het blijkbaar onuitroeibare 
denkbeeld dat de deftige stand in de stad de toon aangaf op

interieurgebied, daarmee implicerend dat het platteland de 
stedelijke mode gedachteloos volgde. De ongenuanceerdheid 
van deze stelling is inmiddels door sociologische studies op 
basis van boedelohderzoek vast komen te staan. Het platteland 
in de negentiende eeuw, of pars pro toto de boerenstand, 
volgde de stedelijke modes, maar niet zonder meer. Er zijn 
zelfs voorbeelden dat de boerenstand juist 'vooruit liep' op de 
welgestelde burgerij. Het lijkt daarom beter te spreken van 
een wisselwerking, een proces dat A.J. Schuurman zo 
verhelderend heeft geschetst aan de hand van het begrippen
paar 'identiteit' en 'verbondenheid'. Hij beschrijft het in zijn 
proefschrift Materiële cultuur en levensstijl (1989) over de 
wooncultuur op het platteland als een sterk fluctuerende relatie, 
waarin mensen steeds een nieuwe afbakening zoeken bij de 
aanschaf van gebruiksvoorwerpen, om als groep herkenbaar 
te blijven en om tegelijkertijd binnen de groep de eigen 
identiteit te behouden. Hij presenteert hiermee een verkla
ringsmodel voor twee drijvende krachten achter verschijnselen 
als mode en verandering van stijlen: het tot uitdrukking willen 
brengen van een persoonlijke identiteit en het zoeken naar 
verbondenheid met een grotere groep mensen binnen de 
samenleving. Zowel de stedelijke als de plattelandsbevolking, 
zowel de boeren als de burgerij moesten in het proces steeds 
opnieuw hun positie bepalen. Van Voorst laat het boereninte
rieur, ook dat van de zeer welgestelde boeren, buiten 
beschouwing, maar neemt evenmin notie van de verwor
venheden van deze studie over het Nederlandse platteland. Mag 
een kunsthistoricus voorbij gaan aan de inzichten die een ander 
vakgebied heeft opgeleverd?
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Zwart gepolitoerde armstoel in het genre renaissance, jaren veertig.Brievehoofd van de meubelfabriek van de gebroeders Horrix in Den Haag, 1879.

Geen frisse kijk

Wat het boek verder ontbeert is een frisse kijk op het nieuwe 
materiaal. Wie is er nu beter uitgerust om vragen van meer 
algemene strekking te beantwoorden dan degene die de 
feitelijkheden bij elkaar bracht? Het weinig interpreterende 
karakter van het boek leidt ertoe dat zeer complexe 
verschijnselen wel heel eenvoudig worden voorgesteld. Om 
een voorbeeld te noemen: in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw maakte de renaissance opgang in de kunstnijverheid in 
Nederland, een genre dat al sinds de jaren veertig naast andere 
werd toegepast. De vraag naar de achtergronden van die 
opbloei en de nationalistische gevoelens die aan de keuze voor 
met name de Hollandse renaissance ten grondslag lagen, dringt 
zich bij de lezer op. Het predikaat 'modeverschijnsel' dat Van 
Voorst aandraagt is dan ook weinig bevredigend. Natuurlijk 
was er sprake van sterke buitenlandse invloed, zoals hij terecht 
opmerkt - in dit geval uit Duitsland, maar dat betekent niet 
dat het de belangrijkste, en zeker niet de enige factor in het 
spel was. In het algemeen was men zeer goed geïnformeerd 
over wat er in het buitenland gaande was, te oordelen naar

het actuele karakter van sommige artikelen in contemporaine 
tijdschriften. Of er nieuwigheden werden overgenomen en 
vooral of deze zich in een grote populariteit mochten verheu
gen, hing af van de ontvankelijkheid van de Nederlandse 
bevolking. In het geval van de nationalistisch getinte 
renaissancemode was die niet onaanzienlijk. Er heerste een 
diep besef van de waarde van Nederland als zelfstandige natie, 
wat niet alleen blijkt uit de uitbundige viering van het 50-jarig 
jubileum van de onafhankelijkheid, maar ook uit de aandacht 
voor de vele 300-jarige jubilea van roemrijke overwinningen 
op de Spanjaarden. Wij hebben, als het gaat om het tot 
uitdrukking brengen van gevoelens van saamhorigheid en 
vaderlandsliefde, zelfs een langere en misschien wel rijker 
geschakeerde traditie dan Duitsland. Is het Duitse nationalisme 
een stimulans geweest voor het aanslaan van de renaissance 
in Nederland, zoals Van Voorst suggereert, of heeft vooral de, 
parallel aan de Duitse economie groeiende Nederlandse wel
vaart, ons zelfvertrouwen verhoogd?

Armstoel en tafel in het genre renaissance, ontworpen voor het Ministerie 
van Justitie in Den Haag door C.H. Peters, circa 1884.

Wat de keuze voor de Hollandse renaissance betreft. De in 
de literatuur bestaande opvatting dat nationalistische gevoelens 
gedemonstreerd werden door middel van stijlkeuze, 
onderschrijft Van Voorst weliswaar, maar hij laat een 
beschouwing over de Nederlandse situatie, over het hoe en 
waarom van de Hollandse renaissance, achterwege. Bloei en 
voorspoed werden hier geassocieerd met de periode van de 
renaissance, of juister gezegd met de zestiende en zeventiende 
eeuw, maar de negentiende-eeuwse invullingen van de stijl 
waren verschillend. Sommigen prefereerden de vroege, nog 
deels gotische vormentaal, anderen gaven de voorkeur aan de 
latere, meer klassicistische renaissance. Die keuze was 
ideologisch bepaald. De periode werd door de één 
vereenzelvigd met ondernemingsgeest, door de ander met 
godsvrucht of deugdzaamheid. In ieder geval bood de periode 
diverse aanknopingspunten voor nationalistische gevoelens. 
Het vorm geven aan een nationale identiteit was een lang en 
ingewikkeld proces waarin liberalen en katholieken, 
oudheidkundigen en architecten, overheid en burgers en vele 
anderen figureerden. Dit nu is de achtergrond waartegen de 
renaissancemode in het Nederlandse interieur moet worden 
bekeken en heeft als zodanig met Duitsland niets te maken. 
De totstandkoming van de Duitse eenheidsstaat vanaf de jaren 
zestig, in 1871 bekroond met de Duitse zege over Frankrijk, 
mag dan misschien de renaissancemode gestimuleerd hebben, 
zoals van Voorst stelt, de omvang en de variatie van de 
uitwerkingen in Nederland zijn daarmee nog niet verklaard. 
Eén van de consequenties van de stilistische gerichtheid van 
Van Voorst is dat de ideologische implicaties van de stijlkeuze 
onderbelicht blijven. Illustratief is zijn beschrijving van de 
stoelen die C. Peters circa 1884 ontwierp voor het Ministerie 
van Justitie in Den Haag. Sommige stijlkenmerken noemt hij 
'Duits'. De Duitse stijlkenmerken beduiden echter niet meer 
of minder dan dat Peters vermoedelijk een Duits plaatwerk 
bij de hand heeft gehad. De hoofdvorm van het meubel, het 
model van een renaissance stoel, zegt in dit geval meer dan 
het ornament en de bedoeling van het ontwerp is hier 
belangrijker dan de specifieke stilistische uitwerking. Het 
Ministerie van Justitie werd, althans door enkele betrokkenen 
onder wie Victor de Stuers, gezien als een gebouw met een 
nationaal karakter. Het huisvestte het Nederlandse juridische 
apparaat en moest daarom aansluiten bij de Nederlandse 
traditie in de architectuur; we mogen aannemen dat dit niet 
alleen de buitenkant gold. De meubels voor het Ministerie van 
Justitie zijn vanuit dit oogpunt beter te karakteriseren dan 
vanuit een analyse van het ornament.
Uit het voorgaande blijkt dat Van Voorst veel kennis over de 
periode heeft verzameld, maar ons begrip van het negentiende- 
eeuwse meubel- en interieur niet ingrijpend heeft vergroot. 
Dit neemt overigens niet weg dat de belangstelling voor zijn 
werk enorm is. Het feit dat het al na enkele maanden was 
uitverkocht mag een indicatie zijn van de gretigheid van de 
kopers en van de betekenis die het boek heeft als naslagwerk. 
Het werk bewijst vele diensten en zal dat in de toekomst 
blijven doen, zeker in musea en veilinghuizen waar, zoals de 
achterflap vermeldt, een groot deel van de doelgroep moet 
worden gezocht.

Barbara M. Laan
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De Rafelrand van de Monumentenzorg

Amsterdam
In het vorige nummer van De Sluitsteen vermeldden we een 
aantal activiteiten die het Cuypers Genootschap, regio 
Amsterdam ontplooide voor het behoud van waardevolle 'jonge' 
bouwkunst. Door plaatsgebrek kwam het daarbij behorende 
inhoudelijke gedeelte grotendeels te vervallen. Hierna volgt 
alsnog een overzicht van de in het vorige nummer genoemde 
en recent gevoerde 'Amsterdamse' acties.
Sommige ingrijpende en veelomvattende plannen, zoals die 
samenhangend met het IJ-oeverproject en die voor de 
toekomstige inrichting van het Museumplein spelen jarenlang 
en het inschatten van het juiste moment om daarop een visie 
onzerzijds in de brengen is moeilijk. Ten aanzien van beide 
ontwikkelingen deed er zich in de afgelopen periode een moment 
voor om aandacht te vragen voor de waarden in deze gebieden 
voor het behoud waarvan onze vereniging zich inzet. Omdat 
de IJ-oeverplannen nog altijd niet concreet genoeg zijn om 
sloop van belangrijke bebouwing in dit stadium te recht
vaardigen, droeg het CG bij de Minister het bijzonder 
belangrijke pand Oostelijke Handelskade 4, thans Havencentrale 
Oost, ter bescherming voor.

Hieronder nemen wij voorts een en ander op over onze actie 
tot het behoud van een ommisbaar stuk van de binnen- 
Singelgracht, het complex Nicolaas Witsenkade 30-45a. Voorts 
vroeg het CG rijksbescherming aan voor het voormalige 
Natuur- en Scheikundig laboratorium van de Vrije Universiteit 
aan de De Lairessestraat, dat voorlopig op de rijkslijst geplaatst 
en inmiddels positief beoordeeld door de stadsdeelraad-Zuid, 
nadat wij in zijn vergaderingen hiervoor pleitten. Bij dezelfde 
deelraad vroegen we aandacht voor de mogelijkheid het 
Olympisch Stadion niet te slopen (inmiddels door de Minister 
beschermd). Voor de voormalige 'Kweekschool' van h&X Leger 
des Heils te Amstelveen vroegen we bescherming door deze 
gemeente aan. De gemeente Amsterdam verzochten we voorts 
het zogenaamde gebouw Mercurius te willen beschermen; te 
willen bevorderen dat het gehele Boas-complex behouden blijft 
en de stadsdeelraad de Pijp om ingrijpende renovatieplannen 
voor het Sarphatipark, die een onaanvaardbare aantasting van 
het oorspronkelijke karakter inhouden achterwege te laten bij 
de hoognodige onderhoudsbeurt.

Voormalige Hydraulische Centrale

Wij achten de aanvrage tot bescherming van rijkswege 
gerechtvaardigd, omdat de voormalige Hydraulische Centrale 
door de gemeente Amsterdam zelf is opgenomen in de zo
genaamde Lijst van zestig objecten van jongere bouwkunst, 
een selectie en beschrijving van zestig karakteristieke 
voorbeelden van jondere bouwkunst uit de "lijst" van 
geïnventariseerde panden binnen het aandachtveld van de 
monumentenzorg ten behoeve van plaatsing op de gemeentelijke 
monumentenlijst, juli 1988. Het complex is dan ook zowel 
architectuurhistorisch, als typologisch en stedebouwkundig van 
groot belang. Door het wegvallen van de bedrijfsfunctie van

het Oostelijk Havengebied loopt het acuut het gevaar het lot 
te delen van vele andere belangrijke gebouwen van bedrijf en 
techniek. Ons bestuurslid Drs Guido Hoogewoud maakte de 
bij deze aanvraag behorende waardestelling, c.q. beschrijving, 
waaruit wij de hoofdzaak hier laten volgen:

- Situering:
De Havencentrale is gesitueerd op de plaats waar de Piet 
Heinkade langs de voormalige Binnenhaven, aan de kop waarvan 
de Hydraulische centrale gesitueerd was, uitkomt op de 
Oostelijke Handelskade. Het gebouw vormt zo de entree tot 
een reeks van karakteristieke gebouwen die betrekking hebben 
op de vestiging van de Koninklijke Hollandse Lloyd aan de 
Oostelijke Handelskade, gebouwd naar ontwerp van Evert 
Breman Breman (in 1916,1917 en 1918) en voorts personeels- 
woningen van de Koninklijke Nederlandse Stoomboot 
Maatschappij, ontworpen door J.H. Leliman (1913-1914). 
Thans wordt de Havencentrale aan één zijde geflankeerd door 
de Handelskade en aan de andere zijden door de Parallelweg, 
respectievelijk de spoorbaan Amsterdam CS-Amsterdam 
Muiderpoort.

- Bouwdata:
De centrale is ontworpen en gebouwd in 1885 door de Dienst 
Publieke Werken onder toezicht van stadsarchitect B. de Greef 
en assistent-stadsarchitect W. Springer.
In 1884 werd het accumulatorgebouw en in 1896 een opzichters- 
woning toegevoegd, eveneens ontworpen door Publieke Werken. 
Beide gebouwen zijn jammer genoeg inmiddels gesloopt.
In 1899 werd aan de zuidzijde een nieuwe vleugel toegevoegd 
ten behoeve van een electrische centrale in dezelfde stijl als 
het bestaande gebouw.
In 1951 werd het gehele complex verbouwd tot gelijkrichter- 
station, de zogenaamde Havencentrale Oost.

- Plattegrond en opbouw:
De Hydraulische Centrale heeft de vorm van een langsschepig 
gebouw dat voorzien is van een haaks daarop geplaatst 
kopgebouw dat front maakt naar de voormalige Binnenhaven. 
In laatstgenoemd gebouw is het machinehuis gehuisvest, in 
het langwerpige gebouw het ketelhuis. Beide gebouwen hebben 
zadeldaken die de ruimtevorm uitwendig kenbaar maken. De 
gevels zijn opgebouwd uit baksteen. De beide kopgevels van 
het machinegebouw worden door pilasters in drie 
compartimenten verdeeld, met een hoger opgaand middenveld 
dat correspondeert met de in de kap uitgebouwde lichtzone 
en twee lagere zijrisalieten. Een lijst op gemetselde uitkragende 
boogfriezen verdeelt de gevel in een boven- en een 
benedenzone. In de bovenzone is in het midden een roosvenster 
aangebracht, de zijvleugels worden ingedeeld door reeksen 
boogfriezen die naar het midden toe opklimmen. De 
benedenzone is voorzien van drie korfbogige vensters, die door 
traceringen worden onderverdeeld: visblaasmotieven in de 
boogkop van de vensters; een roedeverdeling in de benedenzone. 
Van de zijgevels van het ketelhuis is die aan de Oostelijke

Hydraulische Centrale, thans Havencentrale Oost, Oostelijke Handelskade 4, ontwerp tot stand gekomen bij de Dienst Publieke Werken onder toezicht 
van stadsarchitect B. de Greef en assistent-stadsarchitect W. Springer, 1885. Foto: Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg Amsterdam.

Handelskade nog oorspronkelijk, de gevel aan de spoorlijn is 
in 1899 verbouwd. Eerstgenoemde gevel is verdeeld in acht 
traveeën, die voorzien zijn van vergelijkbare vensters als die 
in bovengenoemde kopgevels, echter zonder traceringen maar 
met een roedeverdeling. De daklijst wordt doorbroken door 
een hoge topgevel in de vierde travee.
Het inwendige is overdekt door open kappen, die rusten op 
polonceauspanten.

- Vormgeving en stilistische plaatsbepaling:
De centrale wordt gekenmerkt door een vormgeving die 
geïnspireerd is op de middeleeuwse civiele architectuur die 
in vele gevallen het uitwendige van gebouwen van nijverheid 
en techniek uit het derde kwart van de negentiende eeuw heeft 
bepaald. Ook lijkt verwantschap met de structuur en heldere 
lijnen van Cuypers' Rijksmuseum en Centraal Station aanwezig, 
bijvoorbeeld in de voorkeur voor laat-zestiende-eeuwse 
raamvormen en de wijze waarop de grote bakstenen 
muurvlakken geleed zijn.

- Functie:
De Hydraulische Centrale was de spil van de negentiende- 
eeuwse haven van Amsterdam. Na de voltooiing van het 
Noordzeekanaal in 1876 bleek Amsterdam niet de juiste outillage 
te bezitten voor de ontvangst van grote stoomschepen. In het 
Ooster- en Westerdok waren wel aanlegplaatsen, maar
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pakhuizen om de goederen op te slaan ontbraken. Ook de 
mogelijkheid om per schip aangevoerde goederen direct per 
spoor te vervoeren was niet in voldoende mate aanwezig. Naar 
ontwerp van stadsingenieur J.G. van Niftrik werd om in deze 
behoefte te voorzien de Handelskade ontworpen. In 1879 was 
de eerste fase van de kade gereed, in 1883 de pakhuizen 
"Europa", "Azië" en "Afrika". Aangezien de mens als kracht
bron tekort schoot voor het functioneren van de nieuwe haven, 
werd een net van buisleidingen ontworpen, waarin onder druk 
gehouden water vanuit de Hydraulische Centrale de benodigde 
hijskranen van energie kon voorzien.
De later aangebouwde electrische centrale was de krachtbron 
voor de electrische portaalkranen die geïnstalleerd waren op 
het IJ-eiland (Java- en Sumatrakade).
In de Tweede Wereldoorlog is de havenoutillage van de 
Amsterdamse haven verwoest en de wederopgebouwde haven 
maakte geen gebruik meer van het hydraulische systeem. De 
verbouwing tot gelijkrichterstation in 1951 paste in dit beleid. 
Van de negentiende-eeuwse havenaanleg in het Oostelijk 
Havengebied rest nu nog de Handelskade met enkele van de 
pakhuizen, de Hydraulische Centrale, bovengenoemd 
Lloydcomplex en de pakhuizen Zondag t/m Zaterdag van het 
Gemeentelijk Handelentrepot aan de Cruquiusweg. Laatst
genoemd complex is ten behoeve van de nieuwe woonbestem
ming uitgekemd en ontdaan van de karakteristieke balkons.
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- Conclusie:
De Hydraulische Centrale heeft een architectuurhistorische en 
typologische waarde als voorbeeld van een gemeentelijk 
openbaar gebouw van techniek, opgetrokken in een karakte
ristieke functionalistische vormgeving uit het midden van de 
tachtiger jaren van de vorige eeuw. Als zodanig loopt het 
gebouw vooruit op de 'Ontkerstenende Gothiek', de inspiratie
bron die door ir. J.F. Klinkhamer werd gepropageerd als hoog
leraar Civiele bouwkunde aan de Technische Hogeschool Delft 
(vanaf 1899).
Voorts heeft het gebouw een belangrijke stedebouwkundige 
situering bij de samenkomst van de Oostelijke Handelskade, 
de voormalige Binnenhaven en de Parallelweg.

Museumplein

Met verontrusting namen we kennis van de concept-Nota van 
uitgangspunten Museumplein van het Stadsdeel Zuid. In deze 
nota over de toekomstige stedebouwkundige ontwikkeling van 
het Museumplein wordt met zoveel woorden het symmetrisch 
karakter van het plein losgelaten en worden de recente 
uitbreidingsplannen van het Van Goghmuseum zonder meer 
mogelijk gemaakt. Het CG stelde een notitie op en sprak op 
de betreffende hoorzitting op grond daarvan in:

- Bestaande symmetrie
Het Museumplein is de enige monumentaal geconcipieerde 
stedelijke ruimte die het historische Amsterdam heeft. In de 
ongestructureerde negentiende-eeuwse stadsuitbreiding van 
Amsterdam vormt dit plein (mét het veel kleinere Frederik 
Hendrikplantsoen) het enige segment met een visie die 
monumentaal, logisch en helder van vorm is. Deze visie is 
vergelijkbaar met de zeventiende-eeuwse uitleg in concentrische 
ringen, de vermaarde grachtengordel.
Het plein werd ontworpen in duidelijke samenhang met het 
Rijksmuseum en het omliggende stratenplan en is zeer bewust 
symmetrisch van opzet. Vanaf de eerste plannen voor dit gebied 
(daterend uit de jaren '70 van de vorige eeuw) tot op de huidige 
dag is deze symmetrie altijd het kenmerk van het plein geweest 
en de leidraad voor alle (her)inrichtingen. Het monumentale 
museumgebouw van P.J.H. Cuypers is eveneens symmetrisch 
van opzet, met een middenpartij, zijpaviljoens en daartussen 
vleugels. De doorrit onder de middenpartij ligt in de as van 
de Spiegelgracht, vormt tegelijk de symmetrie-as van het 
gebouw zelf en dicteert ook de centrale as van het Museumplein. 
Deze conceptie heeft Cuypers steeds helder voor ogen gestaan. 
In zijn eerste plan voor dit gebied (waarin hij reageerde op 
een eerder plan van stadsingenieur Van Niftrik (uit 1872) was 
weliswaar nog sprake van een bebouwingsplan, maar hierin 
werd al uitgegaan van een geheel symmetrische ordening van 
het ruwweg driehoekige gebied tussen de P.C.Hooftstraat en 
de Boerenwetering. In zijn tweede plan, uit 1891, kwam Cuypers 
met het concept van een groen open plein, dat door middel 
van een veelhoek symmetrisch werd geordend. Plein en gebouw 
zijn daarin op elkaar betrokken en vormen een eenheid. 
Alle inrichtingsplannen die de afgelopen honderd jaar voor 
het Museumplein gemaakt zijn, o.a. van de architecten E.Gugel 
(1891) en A.N.Godefroy (1891) en van de stedebouwkundige 
C. van Eesteren (1952), gingen uit van een symmetrische 
ordening van het plein. Ook nu mag bij de ontwikkeling van

Plattegrond van het Museumplein; de ononderbroken zichtlijnen zijn die 
volgens de concept-Nota van Uitgangspunten van het Stadsdeel-Zuid. 
De onderbroken zichtlijnen zijn die volgens de aanbevelingen van het 
Cuypers Genootschap.

Zicht op het Concertgebouw

Zicht op het Rijksmuseum

toekomstplannen voor het Museumplein dit concept niet worden 
losgelaten en moeten het Rijksmuseum als 'point de vue' van 
het Museumplein en omgekeerd het plein als symmetrisch
geometrische ruimte vóór het museumgebouw gehandhaafd 
blijven.

- Versterking van de symmetrie
Het Cuypers Genootschap pleit echter niet alleen voor 
handhaving van deze symmetrische ordening, maar juist ook 
voor een versterking ervan. Incidentele verstoringen van dit 
patroon, zowel wat betreft de aard van de bebouwing als de 
structuur, hoeven geen reden te zijn om deze op te geven. De 
brede verkeersweg dient zeker te verdwijnen (zoals in de huidige 
plannen ook de bedoeling is), maar een brede wandelweg als 
centrale as moet coûte que coûte gehandhaafd blijven.
De symmetrie kan bijvoorbeeld nog benadrukt worden door 
het zuidelijk deel van het plein te versmallen, als het ware 'in 
te snoeren' door middel van bebouwing, zowel aan de oost- 
als aan de westzijde. Ten zuiden van de lijn Van de Veldestraat- 
Teniersstraat is de ruimtelijke beleving te diffuus om daar nog 
van een plein te kunnen spreken. De ruimte smelt hier bovendien 
te veel samen met het kruispunt Van Baerlestraat en het 
J.W.Brouwersplein. Aan de oostzijde houdt dit in de bebouwing 
van het vroegere KLM-terrein; aan de westzijde kan een deel 
van de tuinen van het Stedelijk Museum daarbij betrokken 
worden. Een eventueel besluit ten aanzien van de uitbreiding 
dient dan ook genomen te worden in samenhang met een 
pendantbebouwing aan de overzijde.
Door de beoogde versmalling van het zuidelijk deel wordt een 
cascade-achtige opbouw van noord naar zuid verkregen: een 
brede oorsprong bij het Rijksmuseum met zijn tuin en traps
gewijze versmalling naar het zuiden toe. In feite ging het plan 
van Van Eesteren hier ook van uit. Momenteel zijn echter de 
voorwaarden voor bebouwing links en rechts van de 'toegang' 
aan de zuidzijde veel gunstiger dan destijds. Er bestaan plannen 
voor de vestiging van culturele instellingen op het Museumplein; 
het plan van architect Hertzberger bijvoorbeeld voor de Stichting 
'De Ijsbreker' is voor deze plaats bijvoorbeeld zeer geschikt. 
Om de symmetrie te versterken kan ook op de hoofdas, op 
de kruising met de Honthorststraat bijvoorbeeld een 
monumentale fontein aangelegd worden. Enerzijds omdat 
Amsterdam, zoals al vaak geconstateerd is, een 'stad zonder 
fonteinen' is, anderzijds omdat een dergelijk monumentaal accent 
een ruimteversterkend element is.

- Aantasting van de symmetrie
Bij zorgvuldige bestudering van de uitgangspunten van de Nota 
blijkt echter dat de uitbreiding van het Van Goghmuseum een 
bebouwing inhoudt tot in het hart van het plein, namelijk tot 
de 'middenas' van de Museumstraat. Dit betekent een volledige 
aantasting van de symmetrie. Ook de zichtlijnen van het 
Concertgebouw naar het Rijksmuseum, en omgekeerd, die in 
de Nota als belangrijk worden aangemerkt, worden daardoor 
versmald. Zij zijn namelijk zo gekozen dat een uitbreiding van 
het Van Goghmuseum en het Stedelijk Museum volgens reeds 
bestaande ideeën mogelijk moet zijn. Het gevolg is dat slechts 
vanaf een klein deel van de voorgevel van het Concertgebouw 
het hele Rijksmuseum zichtbaar zal zijn. De uitgangspunten 
die op deze zichtlijnen van toepassing zijn, zijn bovendien zo 
zwak geformuleerd dat hieruit geen duidelijk kader voor de 
bouwvolumina van de museumuitbreidingen valt te distilleren. 
De uitbreiding houdt mog een ander gevaar in. Gemakkelijk

kan deze bebouwing de eerste aanzet vormen tot het geruisloos 
'dichtslibben' van het plein. Het 'dichtslibben' van pleinen en 
grote openbare ruimten is een verschijnsel dat men in Nederland 
maar al te vaak waarneemt: er spreekt onvermogen uit om op 
respectvolle en creatieve wijze met grote ruimten om te gaan. 
Pleinen en open ruimten worden, zeker in het sterk verdichte 
Amsterdam, alleen maar gezien als ruimten waar je een 
poffertjeskraam, een haringtent, een glasbak en een 
electriciteitshuisje kwijt kunt en niet als noodzakelijke rustpunten 
in een dicht stedelijk weefsel, als plaatsen waar je even ruimte 
kunt 'happen'.
Nog afgezien van het gevaar van 'dichtslibben' ontstaat bij een 
uitbreiding van het Van Goghmuseum tot in het midden van 
het plein qok het reële gevaar van een 'rafelrand', een rommelige, 
vervagende contour, die is ingegeven door willekeur, namelijk 
de ruimtebehoefte van één van de bewoners van het plein en 
niet door een duidelijk omlijnde visie op het historisch gegloeide 
karakter en de ruimtelijke kwaliteit van het plein.

- Aanbevelingen
Bovenstaande uitgangspunten dienen volgens het CG in de 
definitieve Nota op te worden genomen en de volgende 
uitgangspunten zouden moeten worden toegevoegd:

- Het versterken van de symmetrie, bijvoorbeeld door de 
hoofdas en de beide dwarsassen te handhaven als wandelroute 
en deze duidelijk te markeren door bomen en/of andere 
middelen; in het ruimtelijk zwaartepunt gelegen op de hoofdas 
een centraal element aan te brengen (bijvoorbeeld eerder 
genoemde fontein); als tegenhangers van de uitbreidingen van 
het Stedelijk Museum en het Van Goghmuseum ook een 
bebouwing aan de oostkant van het plein te realiseren.

- Het handhaven van het zicht op het Rijksmuseum over de 
volle breedte van de voorgevel van het Concertgebouw en een 
deel van het J.W.Brouwersplein (dit impliceert dat een 
uitbreiding van het Van Goghmuseum op een andere wijze 
zal moeten plaats vinden dan volgens de nu bestaande ideëen).

Behoud de Singelgracht!

De gegevens die recent onderzoek aan het licht bracht, zowel 
wat betreft de sociaalhistorische, de functionele als de 
cultuurhistorische aspecten, deed ons besluiten het complex 
Nicolaas Witsenkade 40-45a/Huidekopersstraat 32-34 voor 
bescherming voor te dragen. Onzes inziens betreft het vooral 
ook vanwege zijn typologische uitzonderlijkheid een bijzonder 
waardevol onderdeel van de gehele bebouwingsgordel van de 
voormalige stadsrand. Het verlies van andere karakteristieke 
onderdelen van dit cultuurhistorisch samenhangende belangrijke 
element in het Amsterdamse 'beschermde' gezicht heeft 
inmiddels duidelijk gemaakt hoe onaanvaardbaar verdere 
verarming daarvan is. Elementen als het betreffende complex 
mogen het belangrijkste stedebouwkundige ensemble van 
Nederland niet meer ontvallen.

De secretaris van de regio-Amsterdam, Margriet de Roever, 
bracht onlangs onder meer het volgende ten aanzien van het 
complex naar voren tijdens de desbetreffende commissieverga
dering. Daarin werd onverwacht het concept-voorstel behandeld 
dit niel op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen:
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"Het Cuypers Genootschap heeft vorig jaar een aanvraag 
ingediend voor plaatsing van deze panden op de rijks
monumentenlijst, waarop de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg gesteld heeft dat op dit moment deze panden niet van 
evident nationaal, maar zeker van lokaal belang zijn. Dit advies 
werd gehonoreerd met een gemeenteraadsbesluit d.d. 9 juli 
1992 om ze voor te dragen voor de gemeentelijke monumenten
lijst, conform ook het advies van de Amsterdamse Raad voor 
de Monumentenzorg. Wij zijn dan ook zeer verbaasd nu een 
voorstel aan te treffen met precies het tegenovergestelde van 
dit besluit.

Als één van de argumenten tegen plaatsing is aangevoerd dat 
de panden zo zijn verbouwd dat van de oorspronkelijke 
schepping van de architect niet genoeg over is om te 
beschermen. Nu is bijna ieder pand dat voor de monumentenlijst 
wordt voorgedragen wel eens verbouwd, dat is geen reden om 
niet te plaatsen. De verminking door latere verbouwingen valt 
bij de Nic.Witsenkade echter alleszins mee, alleen het tympaan, 
dat oorspronkelijk boven de daklijst prijkte is verdwenen. Dit 
complex is in 1870 gebouwd door de van origine Belgische 
bouwmeester Jean Servais voor tweeërlei functies: namelijk 
wonen aan de kade en een stallencomplex daarachter. Het 
stallencomplex is verdwenen, het wooncomplex is nog geheel 
intact. De hoge koetshuizen op de hoeken geven dit mooie 
classisistische gebouw een paleisachtig voorkomen (de 
verwaarlozing even weggedacht). Koetshuizen hadden hiervóór 
in de stad zelden een hoge bovenbouw en werden indien 
mogelijk weggemoffeld in de achterstraten. Hier heeft Servais 
ze een extra accent gegeven door ze hoger op te trekken dan 
de middelste huizen. Deze constructie, die uniek is in 
Amsterdam, kon juist in de eerste stadsuitbreidingen van de 
vorige eeuw -namelijk in het Singelgrachtgebied- plaats vinden, 
waar ruimte was voor zo'n voornaam gebouw. Dat die 
hoekpanden ooit koetshuizen geweest zijn, is nog goed 
herkenbaar. En ook de gevel geeft nog geheel het 
oorspronkelijke karakter weer van de woonfunctie die de panden 
altijd gehad hebben.
Ook wordt het niet voorkomen van het complex op de lijst 
van een eerste inventarisatie van jongere monumenten als een 
argument tegen plaatsing gehanteerd. Sinds de publikatie daarvan 
zijn regelmatig belangrijke panden en ensembles aan het licht 
gekomen, die niet op de lijst voorkomen. Dat de panden niet 
voorkomen in het Monumenten Inventarisatie Plan (MIP) is 
een regelrechte omissie. Gelukkig heeft het Gemeentelijk Bureau 
Monumentenzorg op onze aanvraag voor de rijkslijst een positief 
advies uitgebracht, waarbij uitdrukkelijk op het grote belang 
van de panden gewezen wordt.

Als een ander argument tegen plaatsing wordt aangevoerd dat 
de zakelijke belangen van de eigenaar zwaarder zouden wegen 
dan de cultuurhistorische en stedebouwkundige belangen, die 
het Cuypers Genootschap indertijd in zijn aanvraag uitgebreid 
heeft omschreven. De eigenaar beroept zich daarbij op de 
juridische en feitelijke situatie ten tijde van de bouwaanvraag. 
De projectontwikkelaar kan echter beslist niet stellen dal de 
procedures in deze extreem lang geduurd hebben.
Verder stelt men, dat het gevoel van rechtszekerheid van de 
burger zou worden geschaad, als -nu de panden voor de rijkslijst 
zijn afgewezen- alsnog een aanvraag voor de gemeentelijke 
lijst wordt ingediend. Dat lag gezien de aanbeveling van de 
Rijksdienst (gesteund door een positief advies van Bureau
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Het complex Nicolaas Witsenkade 39-45a, Huidenkopersstraat 32-34, 
ca. 1900 gefotografeerd door Jacob Olie.
Voor één der koetshuizen staat een equipage van de gebroeders van der 
Kuijlen, de bouwheren van het complex.
Daarachter een door Ed. Cuypers ontworpen 'paleisje'.
Foto: Gemeentearchief, Amsterdam.

Monumentenzorg) geheel en al in de lijn der verwachting, het 
stond er duidelijk in. Wie hierna doorgaat met het ontwikkelen 
van nieuwbouwplannen schaadt zijn eigen belangen.

Voorts is door de projectontwikkelaar gesteld dat deze panden 
niet op de monumentenlijst horen omdat ze niet volgens het 
eerste ontwerp van de architect zijn uitgevoerd. Als dit een 
argument zou zijn tegen plaatsing, zouden de Beurs van Berlage 
en het Paleis op de Dam geen monumenten zijn. Wij hebben 
hier alleen te maken met het uitgevoerde ontwerp van Servais. 
Voor dat gebouw heeft het Cuypers Genootschap bescherming 
aangevraagd. Het gaat hier om een van de mooiste scheppingen 
van Servais, een rij gevels die van veel hogere kwaliteit is dan 
de panden die hij bouwde in de Plantage en die wel op de 
gemeentelijke lijst prijken.

Tenslotte is het van belang te wijzen op wat prof. Manfred 
Bock tijdens de vorige commissievergadering naar voren heeft 
gebracht, namelijk dat het hier ook gaat om een omslagpunt 
in het verdere beheer van de Singelgrachtwandbebouwing. Als 
we nu toestaan dat de nog gave gevelwand ter plaatse wordt 
aangetast (dit plan met zijn doodse begane grondverdieping 
voegt er op zijn zachtst gezegd niets gelijkwaardigs aan toe), 
schept dat een precedent voor volgende gevallen. De directeur

van de Bouw- en Woningdienst van Amsterdam zelf vergelijkt 
de bebouwing aan de Singelgrachtgordel met een "kralensnoer", 
een vergelijking die hij overgenomen heeft van de Raad voor 
de Stedebouw. Hij zegt daarbij 'Met nadruk wil ik daarbij echter 
stellen, dat bij toekomstige aanpassings-, verbouwings- of 
eventuele nieuwbouwplannen de stedebouwkundige aspekten, 
met name voor wat het "kralensnoer" betreft, extra aandacht 
vergen.' (curs. van CG). Dit "kralensnoer" mag nu niet verder 
aangetast, anders zijn er over een paar jaar nog maar enkele 
"kralen" over, maar is het mooie "snoer" verdwenen."

In dit verband moet erop gewezen worden, dat het gebied binnen 
het te beschermen stadsgezicht-Amsterdam ligt.
Op het moment van het ter perse gaan van dit nummer heeft 
Hydraulischede Gemeenteraad nog niet over het lot van het 
complex beslist. Tijdens de raadsvergadering die de beslissing 
had moeten brengen, staakten de stemmen bij de stand 20:20. 

Voormalige laboratoriumgebouw van de Vrjje Universiteit

Omdat er voor dit leegstaande gebouw plannen worden ont
wikkeld, deelden wij (d.d. 13 december 1991) de Stadsdeelraad 
Zuid mede dat het een belangrijk monument betreft, zowel 
uit architectonisch als uit stedebouwkundig en typologisch 
oogpunt. Onzes inziens is het een evident en bedreigd 
monument, reden waarom wij het Rijk verzochten tot 
bescherming over te gaan.

Het in 1930-32 in opdracht van de Vrije Universiteit door 
B.T.Boeyinga gebouwde pand, ontworpen om de Natuur-en 
Scheikundige laboratoria te huisvesten, een pand dat in 1952 
door dezelfde architect met twee verdiepingen en een 
observatorium werd vergroot, is een zeer belangrijk gebouw 
en een waardevol element in de bebouwde omgeving van het 
Valeriusplein.

Voormalig laboratorium van de Vrije 
Universiteit, De Lairessestraat 174/ 
Lassusstraat 2, B.T. Boeyinga, 1932. 
Foto: Gemeentelijk Bureau Monumenten
zorg, Amsterdam.

De Amsterdamse architect B.T. Boeyinga (1886-1969), van 
1921-1926 verbonden aan de Gemeentelijke Woningdienst, 
in welke functie hij markante woningbouw realiseerde in 
Tuindorp Oostzaan, vertoont in zijn vroege werk duidelijk 
trekken van de Amsterdamse School. Dat dankte hij aan zijn 
opleiding bij Ed. Cuypers en vooral bij M. de Klerk, één van 
de belangrijkste vertegenwoordigers van deze typische Amster
damse bouwstijl. Zijn theoretische vorming genoot Boeyinga 
bij de Vereniging voor Voortgezet en Hoger Bouwkunst Onder
richt, een belangrijke voedingsbodem van de toenmalige 
moderne bouwkunst in ons land. Hij bouwde veel protestantse 
kerken en restaureerde na de Tweede Wereldoorlog de 
Eusebiuskerk in Arnhem.

De kracht van het Laboratoriumgebouw aan de De Lairessestraat 
ligt vooral in de opzet ervan, in de compositie van de gevel 
en de manier waarop het gebouw deel uitmaakt van de 
straatwand en daarmee medebepalend is voor de vormgeving 
van de stedelijke ruimte ter plaatse. In deze periode heeft de 
decoratieve vormentaal van Boeyinga's vroege werk plaats 
gemaakt voor een sterk versoberde stijl, een trend die hier nog 
versterkt wordt door het krappe budget dat voor het 
Laboratoriumgebouw beschikbaar was. Omdat de natuur- en 
scheikundige afdelingen vanwege de aard van de daarin 
ontplooide activiteiten gescheiden moesten worden, heeft 
Boeyinga beide laboratoria in een aparte vleugel ondergebracht, 
waarvan de een zich langs de Lairessestraat uitstrekt en de ander 
langs de
Lassusstraat. Zij ontmoeten elkaar bij de relatief lage ingangs
partij van het gebouw met ver uitkragende luifel en de daarnaast 
liggende trappenhal, die van buiten te herkennen is aan de 
vertikale strook van glasbouwstenen en die vooruitspringt ten 
opzichte van de vleugel langs de Lairessestraat. Onder in dit 
vooruitspringende gedeelte is een soort van loggia aangebracht 
die toegang geeft naar de fietsenkelder beneden.
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De gevel van het gebouw heeft een sterk horizontaal karakter. 
Boeyinga heeft de behoefte aan licht in de lokalen binnen, weten 
te verzoenen met zijn streven naar een gesloten gevel buiten - 
een streven dat kenmerkend is voor architecten die een sterk 

nationale, moderne bouwkunst voorstaan - door het toepassen 
van tweeledige vensters. Aan de onderkant heeft hij gewone 
ramen aangebracht, bovenin de vensters heeft hij glasbouwstenen 
toegepast (te vergelijken met de eerste verdieping van het 
Telegraaf-gebouw van J.F.Staal aan de Nieuwezijds 
Voorburgwal). De versterpartijen benadrukken niet alleen de 
sterke horizontaliteit in de compositie van de gevel, maar zijn 
door dit materiaalgebruik sterk bepalend voor het karakter van 
het gebouw. Ornamentiek is beperkt tot de reliefs van de 
beeldhouwer Th. van Reyn en de afwisseling van baksteen 
en betonnen banden en de blokken aan weerszijden van de 
vensters. De lage ingangspartij, het ondanks zijn hoogte sterk 
horizontale karakter van het gebouw en het materiaal-gebruik 
laten de invloed zien van de Amerikaanse architect Frank Lloyd 
Wright, wiens werk in de zogenoemde tweede en derde fasen 
van de Amsterdamse School meer en meer invloed kreeg. Het 
werk van Boeyinga is in deze periode sterk verwant aan dat 
van J.A.Roodenburgh, architect van onder meer de woningbouw 
aan de Pamassusweg en het Ajaxstadion.

De verdiepingen die in 1952 zijn toegevoegd zijn iets van de 
gevel terug gezet. Oorspronkelijk liep de trappartij naar boven 
door tot voorbij de dakgoot en sloot een sterk hellend dak de 
beide vleugels van het laboratoriumgebouw af. Men zou kunnen 
stellen dat de verhoging van het gebouw en de toevoeging van 
het observatorium de oorspronkelijke verhoudingen van het 
gebouw niet hebben geschaad, ja zelfs hebben verbeterd.

Los van de esthetische kwaliteiten is ook de bijdrage die dit 
gebouw levert aan de vormgeving van de stedebouwkundige 
ruimte belangrijk. Terwijl universiteitsgebouwen doorgaans 
op zichzelf staande objecten zijn, volgt de gevel van het 
Laboratorium langs de Lairessestraat de rooilijn van de overige 
bebouwing. Zoals de woningbouwblokken van De Klerk, 
Kramer, Roodenburgh en andere architecten van de 
Amsterdamse School in al hun variëteit meehelpen de stedelijke 
ruimte in andere delen van Plan Zuid vorm te geven, zo doet 
het laboratoriumgebouw dat voor het gebied in de nabijheid 
van het Valeriusplein, waarbij het gebouw zich 
noodzakelijkerwijs als autonoom object bescheiden opstelt. 
In combinatie met de Valeriuskliniek aan het plein en de 
aangrenzende monumentale, veel rijker gedecoreerde hoekvilla 
De Lairessestraat 190 uit 1916, die niet onderdoet voor de 
majestueuze villa's van het Willems-park bij het Vondelpark, 
en de ruime woningbouw aan de overzijde van het plein, bepaalt 
het Laboratorium in belangrijke mate het beeld van dit gedeelte 
van de stad. Een beeld dat tot nog toe geheel gaaf is 
overgeleverd.

Renovatieplannen Sarphatipark

Het CG deelde de Stadsdeelraad de Pijp de renovatieplannen 
voor het Sarphatipark te ingrijpend te achten.

Zoals bekend is, is het Sarphatipark een bijzonder waardevol 
stadspark. Zowel de algemene cultuurhistorische waarde - 
neerslag van de opvattingen van dr. Samuel Sarphati, hetgeen 
geïllustreerd wordt door de aanwezigheid van een monument

te zijner nagedachtenis- als de waarde van het parkontwerp 
in stedebouwkundig en tuinhistorisch opzicht moeten in dit 
verband worden genoemd.
Het instand houden van dit 'monument' verdient dan ook een 
aanpak in de lijn van het oorspronkelijk karakter en niet in 
die van het beheer in de achter ons liggende periode, waarin 
te veel 'makkelijke' ingrepen hebben plaats gevonden en waarin 
van een zekere verwaarlozing sprake is geweest.

Het is de grote verdienste van het ontwerp-van Niftrik, dat 
het, terwijl het slechts de oppervlakte heeft van twee 
bouwblokken, de indruk wekt grote ruimte(n) in beslagg te 
nemen, hetgeen bereikt wordt door de verrassende opeenvolging 
van de verschillende elementen waaruit het park is opgebouwd, 
t.w.:
- Het belangrijkste structurerende element, gevormd door de 
'diagonaal' door het gehele park lopende waterpartij, die twee 
'insnoeringen' bij de bruggen heeft en een eiland in het middelste 
gedeelte. De manier waarop deze aan de oostzijde verrassend 
ontspringt als waterval en aan de westzijde in een rondlopende 
vorm eindigt, is van hoge kwaliteit. Tijdens de wandeling levert 
deze aaneenschakeling van stukken water steeds nieuwe 
perspectieven en verrassende beelden op.
- Het reliëf, mede ontstaan door de lage ligging van het water, 
dat dit stadspark tussen strakke bouwblokken gelegen, een grote 
meerwaarde. Daaraan voegt de terp die werd opgeworpen voor 
het Sarphatimonument nog een dimensie toe.
- De door het park rondlopende padenstructuur, die naar het 
noorden uitwaaiert bij genoemde bruggen, die typisch is voor 
de tijd waarin het park werd ontworpen. Deze paden zijn, zoals 
behorend in een klein park, vrij smal en hebben een landelijk, 
onverhard karakter.
- De oorspronkelijke aanleg met solitairen, boomgroepen en 
aan de randen een meer gesloten beplanting, die nog altijd in 
grote trekken behouden is.

Omdat het Sarphartipark nog grotendeels intact is, dient bij 
de komende renovatie onzes inziens slechts het achterstallig 
onderhoud te worden opgeheven; met name dient het 
herinplanten van gekapte bomen en het herstellen van een aantal 
doorzichten te gebeuren. Overleg met deskundigen op het gebied 
van historische parkaanleg is daarbij noodzakelijk om te bepalen 
op welke plekken dit moet gebeuren. In dit verband merken 
wij op, dat het park ook een geschiedenis van ruim honderd 
jaar groei heeft doorgemaakt, zodat bij de afweging waar wel 
en niet dient te worden opgeschoond, de aanwezigheid van 
waardevolle bomen en heesters die wellicht strikt genomen 
niet tot de oorspronkelijke opzet behoren moet kunnen 
gerespecteerd.
Wat betreft de geschiedenis van het park: daarin past ook de 
aanleg van ruimte voor kinderen om te spelen, waarin in de 
oorspronkelijke opzet niet voorzien was. In dit verband merken 
wij op, dat de zandbak in de westelijke hoek van het park niet 
al te storend is en bij een betere opzet gehandhaafd kan blijven. 
De onzorgvuldige wijze echter waarop in het oostelijke gedeelte 
(hoek) onduidelijke grote plekken zijn verhard en de plannen 
om in het verlengde daarvan dit deel verhard te laten en er 
zelfs bebouwing in op te nemen, baren ons grote zorgen. Het 
feit dat er vier (!) electriciteitshuisjes, waarvan de drie recente 
bijzonder grof zijn gedetailleerd, in het park zijn neergezet, 
wijst op een te gemakkelijk gebruiken van dit park als ruimte 
waar van alles kan.

Ook het voornemen de verharding bij de meest westelijk gelegen 
waterpartij definitief te maken en uit te breiden achten wij in 
strijd met het karakter van het park.

Een grote aantasting moet het voornemen de paden te verbreden 
en te verharden worden geacht, hetgeen bovendien onnodig 
is voor het functioneren van dit stedelijk groen. Dit zal alleen 
oneigenlijk gebruik van het park tot gevolg hebben. Het is 
immers niet de bedoeling dat fietsen zullen worden toegelaten 
(er is onlangs een fietspad langs het park gelegd).

Tot slot willen wij nog benadrukken, dat de samenhang tussen 
de bebouwing rondom en dit binnen hetzelfde stratenstramien 
ingerichte park van grote betekenis is. Daarvan getuigt ook 
het feit, dat de nummers 1 t/m 97 in het kader van het 
Monumenten Inventarisatie Project, dat waardevolle bebouwing 
van na 1850 inventariseert, zijn opgenomen. Samen met de 
constatering in dit project dat het Sarphatipark een gebied met 
bijzondere waarde moet worden geacht, vraagt dit aspect ook 
om een zorgvuldige, met de historie rekening houdende aanpak.

Voormalige Kweekschool Leger des Heils, Amstelveen

De dreigende verkoop en afbraak ten behoeve van project
ontwikkeling van dit bijzondere schoolgebouw van architect 
Amold Ingwersen (1882-1959) moet zeer betreurd worden. 
Om de plaatselijk actie voor het behoud van het gebouw, dat 
zowel architectonisch als stedebouwkundig een belangrijk 
Amstelveens monument geacht moet worden, te ondersteunen, 
stuurde het CG een adres aan de gemeenteraad met de volgende 
inhoud:

Het betreft een belangrijk monument van jongere bouwkunst, 
ëen van de essentiële monumenten van Amstelveen, van een 
architect die zich voor de gemeente op bijzondere wijze 
verdienstelijk gemaakt heeft als architectuur- en stedebouw
kundig adviseur. De geschiedenis van dit gebouw is dan ook 
nauw verweven met de geschiedenis van Amstelveen. Het was - 
toen nog- prinses Juliana die op 20 januari 1933 naar 
Amstelveen kwam om het gebouw te openen. Sindsdien bleef 
het Opleidingscentrum, op voor opeenvolgende generaties 
bevredigende wijze, het karakter van deze Amstelveense buurt 
mede bepalen. Ook cultuurhistorisch -het feit dat het 
indrukwekkende gebouw speciaal werd ontworpen voor een 
dergelijke belangrijke in de Nederlandse cultuur ingebedde 
organisatie— is het een belangrijk gebouw.
Ingwersen, die eerder een tehuis voor fabriekspersoneel van 
Philips bouwde -dat onlangs is gerestaureerd-, wist de indruk
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van massaliteit, die bij een dergelijk groot gebouw in een 
omgeving als deze gemakkelijk zou kunnen ontstaan, door het 
'scanderen' van de bouwmassa's en het 'open' metselwerk van 
de gevel, te relativeren. Het gebouw van een fijnzinnige, 
ambachtelijk uitstekend uitgevoerde, detaillering.
Binnen de stedebouwkundige situatie van Amstelveen past het 
gebouw bijzonder goed in zijn omgeving. Hoewel van een 
uitgesproken eigen identiteit en medebepalend voor de 
stedebouwkundige inrichting ter plekke, sluit de Kweekschool 
door zijn openheid en vriendelijkheid 'naadloos' aan op de 
omliggende woonbebouwing en de rustieke parken.
De architect, die in zijn lange loopbaan 'in woord en geschrift 
zijn stem [heeft] verheven tegen verknoeiing van wat schoon 
is' heeft zich met niet aflatende ijver bezig gehouden met 
kwaliteit van de bebouwde omgeving, waarover hij veel 
gepubliceerd heeft. Sinds hij in 1925 werd aangezocht om een 
gemeentelijk tumgebouw aan de Oudekerkerlaan te ontwerpen, 
bouwde hij in deze groeiende buitengemeente verschillende 
scholen, huizen en woonwijken; zijn arbeidsterrein lag dus ook 
op stedebouwkundig gebied. Als lid van de Schoonheids
commissie drukte hij bovendien tientallen jaren zijn stempel 
op de vorm die Amstelveen gekregen heeft.
Toen deze Amsterdamse architect in oktober 1957 een ridderorde 
kreeg, was het in Amstelveen, -omdat deze gemeente 'door 
de activiteit en de bekwaamheid [van Ingwersen]... in de laatste 
30 jaar geworden is tot de mooiste woongemeente van ons 
gehele land'-, dat hem deze overhandigd werd. De Telegraaf 
zette terecht boven het verslag de kop 'Bouwmeester van 
Nieuwer-Amstel: ridder Ingwersen'. Een jaar later ontving 
Ingwersen een zilveren ere-penning van het gemeentebestuur, 
die speciaal voor deze gelegenheid was ontworpen en geslagen. 
Daarbij werd nog eens gememoreerd dat 'het voornaamste 
scheppend werk van de heer Ingwersen in de gemeente [is]: 
het gebouw van het Leger des Heils ....'.

Olympisch Stadion

Naar aanleiding an de voorgenomen erfpachtopzegging van 
de terreinen van het Olympisch Stadion, bracht het CG bij de 
stadsdeelraad-Zuid het volgende naar voren:
Sloop van dit gedenkwaardige monument in Amsterdam Zuid 
zouden wij zeer betreuren. Wij achten het Olympisch Stadion 
uit verschillende invalshoeken van zeer grote waarde, zoals 
aan de Minister van WVC reeds is medegedeeld.
Prof. Dr. M. Bock stelde de volgende waardestelling op van 
dit gebouw en zijn stedebouwkundige merites:

"Het in 1926 definitief vastgestelde terrein voor het Olympisch 
gebouwencomplex, voltooid in 1928, was aanleiding voor een 
belangrijke wijziging van het Plan Zuid van H. P. Berlage. 
De ruggegraat van het uitbreidingsplan voor Amsterdam-Zuid, 
uit 1915, wordt gevormd door het stelsel van hoofdverkeers
wegen die uitstralen van twee concentratiepunten voor het 
verkeer, namelijk de nieuwe Amstelbrug (de latere Berlagebrug) 
en het buiten de gemeentegrens geprojecteerde zuiderstation 
(het tegenwoordige Station Zuid/WTC). Met het Olympisch 
Stadion kreeg het Plan Zuid ook in het westen van het 
plangebied een monumentaal accent dat een herziening van 
het stratenplan ten noorden van het Zuider Amstelkanaal 
noodzakelijk maakte. De Dienst Publieke Werken en de stads
architect A. R. Hulshoff zagen het als hun plicht bij de 
uitvoering van het Plan Zuid de stedebouwkundige opvatting
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van Berlage en zijn stedebouw-esthetische visie onverkort te 
verwerkelijken. Het resultaat is de op de Marathonpoort 
georiënteerde as, de tegenwoordige Van Tuyll van Seroos- 
kerkenweg en het gelijknamige plein, een as van allure met 
en zeer gedifferientieerde ruimtewerking, die zonder het 
Olympisch Stadion ondenkbaar zou zijn geweest.
Van de gebouwen op het Olympisch sportterrein had alleen 
het stadion een permantente bestemming; de rest - uitgezonderd 
twee gebouwtjes in de hoeken van het voorterrein en de 
afrastering - werd na de Spelen volgens plan gesloopt.

In 1937 werd het Stadion uitgebreid. Reeds eerder, in 1931, 
was vóór het Stadion in plaats van het gebouw voor de 
krachtsport het eerste Citroëngebouw verrezen; later, in 1964, 
volgde het tweede Citroëngebouw ter plekke van de voormalige 
schermzaal. De voor Nederland unieke situatie doet zich voor 
dat al deze toevoegingen en veranderingen door de architect 
van het oorspronkelijke complex zijn ontworpen. Het 
tegenwoordige ensemble van gebouwen geeft dus een beknopte 
samenvatting van de ontwikkeling van het architectonische 
oeuvre van Jan Wils gedurende een periode van bijna veertig 
jaar.
Het Stadion van 1928 was met betrekking tot constructie, 
outillage en vormgeving een van de modernste gebouwen in 
zijn soort. Jan Wils had zeer bekwame medewerkers aan
getrokken om zijn taak optimaal te kunnen volbrengen: C. van 
Eesteren was de chef de bureau en ontwierp het stedebouw
kundig plan voor het gehele complex dat vervolgens tot de 
gelukkige wijziging van het stratenplan ten oosten van het 
Stadion heeft geleid. G.Jonkheid was verantwoordelijk voor 
de gecompliceerde gewapend betonconstructies; en de bij
zondere, vrijwel steunpuntloze ijzeren overkapping van de 
tribunes werd berekend en vormgegeven door E. A. van 
Genderen Stort. Jan Wils koos bij de architectonische 
vormgeving voor een bekleding met baksteen om de ver
schijningsvorm van het Stadion in overeenstemming te brengen 
met de woonbebouwing in Amsterdam-Zuid, die onder invloed 
van de Schoonheidscommissie in de stijl van de Amsterdamse 
School werd opgetrokken.
Bij de uitbreiding in 1937 werd alleen de capaciteit van de 
tribunes in de bochten van het Stadion vergroot. De rechte zijden 
met de overkapte tribunes bleven ongewijzigd; hier is dus de 
oorspronkelijke staat zichtbaar gebleven. Het is evident de 
bedoeling geweest het karakter van het Stadion - en daarmee 
ook de herinnering aan de Olympische Spelen van 1928 -, 
dat juist aan de oostkant met Marathontoren, Marathonpoort 
en Van Tuyllmonument het duidelijkst spreekt, onaangetast 
te laten. De uitbreiding heeft dus niet tot een nieuwe archi
tectonische eenheid geleid, die - ten koste van het monument - 
alleen in de vorm van een nieuwe schil rondom het oude stadion 
had kunnen worden gerealiseerd, maar resulteert in een 
architectonische spanning tussen het monument van 1928 en 
de toevoegingen van 1937. Bovendien heeft Wils deze spanning 
willen accentueren en daarom een nieuwe architectonische 
conceptie aan zijn ontwerp voor de uitbreiding ten grondslag 
gelegd.
De werking van het oude stadion was gebaseerd op de ver
houdingen van de bouwmassa's, de bakstenen vlakken, het aan 
De Stijl herinnerende evenwicht van vertikale en horizontale 
lijnen en vlakken en volumes in overeenstemming met de 
architectuur van de Amsterdamse School en onder invloed van 
de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright.

De werking van de uitbreiding daarentegen komt geheel voort 
uit de wetmatigheden van de gewapend betoncontructie. Deze 
is beïnvloed door de toen meest geavanceerde architectonische 
betonconstructies met name die van de Italiaanse architect 
/contructeur Pier Luigi Nervi en in het bijzonder diens stadion 
in Florence uit 1932.
Het Stadion zoals het er sinds 1937 staat is dus niet alleen een 
monument van de Spelen van 1928, een 'landmark' in 
Amsterdam en bepalend voor de westelijke stadsuitbreiding 
in Amsterdam-Zuid, maar ook een uiterst belangrijk 
architectuurhistorisch monument dat laat zien hoe de 
Nederlandse traditie, de Amsterdamse School, in de cruciale 
jaren dertig fuseert met invloedrijke internationale 
ontwikkelingen, het modernisme van Wright."

Olympisch Stadion, Stadionplein 18-20, 
Jan Wils, 1926-28, uitbreiding 1937. 
Foto: Gemeentelijk Bureau Monumenten
zorg, Amsterdam.

Ook stedebouwkundig is dit terrein een buitengewoon markant 
punt en is de kwaliteit van de stedelijke ruimte hier van groot 
belang. Het is een van de toegangswegen tot de stad en deze 
hebben vooral de functie het inkomend verkeer op te vangen. 
Volgens de nieuwste inzichten op het gebied van stedebouw 
en ruimtelijke ordening zijn toegangswegen belangrijke stede
bouwkundige accenten, ze hebben een 'poortfunctie en vragen 
derhalve om een veel meer doordachte ruimtelijke benadering 
dan het aanleggen van een woonwijk.
Alles dient in het werk te worden gesteld om dit kostbare 
onderdeel van het plan-Zuid, dat zo'n rijke en boeiende 
geschiedenis heeft, te behouden en om het cultuurhistorische 
monument het Olympisch Stadion voor de ondergang te 
behoeden.
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