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Korte berichten // Norman Vervat

Handhaving Pekela 
Recent heeft het Cuypersgenootschap 
– in navolging van Erfgoedvereniging 
Heemschut – de gemeente Pekela 
verzocht om de verwaarlozing van de 
rijksmonumentale stoomhoutzagerij 
Nooitgedacht aan de J.R. Stuutstraat 
te Nieuwe Pekela aan te pakken. Dit 
bijzondere complex uit 1922, bestaande 
uit een houtzagerij, schoorsteenpijp, 
directeurswoning, dienstwoning en een 
houtschuur dreigt door verval en een 
onwillige eigenaar verloren te gaan.

Het complex staat te koop en de 
plaatselijke stichting Nooitgedacht wil 
het aankopen, maar de vraagprijs is te 
hoog om tot koop over te gaan. Er ligt 
nu een plan om het gebied rondom het 
monument te ontwikkelen tot een kleine 
woonwijk. Een projectontwikkelaar is al 
gevonden. De eigenaar is echter niet in 
beweging te krijgen. Zowel de gemeente 

als de provincie gaan schoorvoetend 
akkoord om het gebied te bestemmen 
tot woningbouw. Als dit lukt, kan de 
stichting het rijksmonument overnemen, 
restaureren en onderhouden. Inmiddels 
heeft er een overleg over de zaak 
plaatsgevonden tussen de gemeente, 
Cuypersgenootschap, Heemschut en de 
RCE. Eind mei wordt er opnieuw een 
bestuurlijk overleg georganiseerd.

Behoud spoorbrug Maastricht
Het Cuypersgenootschap is ernstig 
geschrokken van de recente berichtgeving 
over de voorgenomen sloop van de 
Spoorbrug te Maastricht, een beschermd 
gemeentelijk monument. Desondanks 
wordt door ProRail en Rijkswaterstaat 
ingezet op sloop. De brug heeft haar 
functie verloren en sloop heeft voordelen 
voor de scheepvaart, zo redeneert men. 
Het Cuypersgenootschap heeft de 
gemeente verzocht om geen medewerking 
te verlenen aan de sloop en in te zetten op 
een alternatief gebruik.

De huidige brug werd in 1957 
in gebruik genomen en verving een 
negentiende-eeuwse brug die in de Tweede 
Wereldoorlog verloren ging. De huidige 
brug is al decennialang beeldbepalend 
voor Maastricht en heeft een grote 
cultuurhistorische waarde als goed 
voorbeeld van naoorlogse bruggenbouw 
en als illustratie van de opkomst en 
ontwikkeling van de spoorwegen in 
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voor het vervallen klooster uit de late 
negentiende eeuw. De bedoeling was 
om op de plek van het gebouw een klein 
parkje te realiseren. Uiteraard heeft het 
Cuypersgenootschap begrip voor het 
feit dat het in een krimpregio als de 
vroegere Oostelijke Mijnstreek moeilijk 
is om dit soort grote monumenten te 
herbestemmen. In dit geval werd er echter 
zonder goede onderbouwing voor sloop 
gekozen.

Als gevolg van de discussie die vorig 
jaar ontstond is de gemeente toch nog een 
keer gaan kijken naar de mogelijkheden 
van herontwikkeling van het pand. 
In samenwerking met een landelijke 
ontwikkelaar is nu een concept ontwikkeld 
voor de realisatie van kluswoningen in het 
gebouw. Het betreft appartementen die 
ruw worden opgeleverd, waarna huurders 
of kopers hun woning zelf af kunnen 
maken.

Gevers Deutz Terweeschool te 
Oegstgeest blijft behouden
In de lente van 2021 heeft het 
Cuypersgenootschap haar zorgen 
uitgesproken over de toekomst van de 
Gevers Deutz Terweeschool aan de 
Terweeweg te Oegstgeest. In het kader 
van modernisering van deze schoollocatie 
werd door betrokkenen gekeken naar de 
mogelijkheden van renovatie, maar sloop 
was ook een optie. Tegen dit voornemen 
kwam van meerdere kanten verzet.

Het gemeentelijke monument is in 
de jaren twintig gebouwd naar ontwerp 
van architect A.T. Kraan. De school is 
opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse 
School en valt op door haar robuuste toren 
en indrukwekkende kappen met rode 
pannen. Het schoolgebouw is met zijn 
opvallende architectuur en toren uniek en 
beeldbepalend voor Oegstgeest. 

Recent is door de gemeenteraad van 
Oegstgeest besloten om het gebouw te 
behouden. Inmiddels werkt men aan een 
renovatieplan.

Maastricht vanaf de tweede helft van de 
negentiende eeuw.

Maastricht laat al jaren op voorbeeldige 
wijze zien hoe oude kerkgebouwen en 
kloosters een nieuw leven kunnen krijgen. 
Ook deze brug verdient een tweede kans. 
Van verschillende kanten zijn al voorstellen 
gedaan voor een alternatief gebruik. 
Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan 
een gebruik als voetgangers- en fietsbrug. 
Wij hebben de gemeente verzocht om de 
mogelijkheden van een alternatief gebruik 
zorgvuldig te onderzoeken.

Actie voor pand Noorderweg Hilversum
Het Cuypersgenootschap maakt zich 
ernstig zorgen over de toekomst van het 
gemeentelijk monument Noorderweg 42-
42A te Hilversum. Het college overweegt 
om ruimte te maken voor de sloop van 
dit monumentale pand in het kader van 
een gebiedsontwikkeling waarbij een oud 
industrieterrein omgebouwd wordt tot 
woonwijk.

Het vrijstaande winkelpand met 
bovenwoning uit 1924 is gebouwd 
als meubelzaak naar ontwerp van de 
voor Hilversum belangrijke architect 
D. van Zanten van architectenbureau 
Van Zanten-Batenburg. Qua stijl is het 

gebouw sterk verwant aan het werk van 
Dudok. Op dit moment is het pand 
in verval, maar de kwaliteit van de 
oorspronkelijke architectuur is nog goed 
zichtbaar en te herstellen. Vanwege het 
architectuur- en cultuurhistorische belang 
is het winkelpand in 2018 aangewezen tot 
gemeentelijk monument. Omdat het pand 
mogelijk de gebiedsontwikkeling in de 
weg zit – men wil op deze plek de hoogte 
in – overweegt de gemeente Hilversum 
ruimte te maken voor sloop. Als de 
gemeente haar eigen monumentenbeleid 
serieus neemt stelt ze behoud van het 
erfgoed als keiharde voorwaarde voor de 
ontwikkeling. 

Klooster Pannesheide te Kerkrade gered
Ruim een jaar geleden heeft het 
Cuypersgenootschap zich samen met een 
aantal andere partijen uitgesproken tegen 
het voornemen om het rijksmonumentale 
klooster aan de Pannesheiderstraat 71 in 
Kerkrade te slopen.

De gemeente Kerkrade – eigenaar 
van het gebouw – koos voor sloop omdat 
er geen functie gevonden kon worden 

Spoorbrug Maastricht, 2021.  
Wikimedia Commons, Kleon3.

Noorderweg 4242A te Hilversum, 2021. 
Foto Norman Vervat.

Gevers Deutz Terweeschool Oegstgeest, 2021. 
Wikimedia Commons, Hans Mugge.
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suggestie oproept van een baarkleed. Dit ‘baarkleed’ wordt ingekaderd door getrapte 
ornamenten, die zich naar boven toe verjongen. Deze ‘torens’ vormen de aanzetten 
van de voluten. Onder de voluten spiegelde Elte deze vorm – maar dan omgekeerd, 
teruggelegd en afhangend – zodat de stèle zich al onder de voluten op subtiele wijze 
verbreedt. Aan de basis verbreden de beide stèles zich. Lichte inkepingen langs de 
zijkanten – op regelmatige afstanden aangebracht – doorbreken de verticaliteit van de 
stenen. Verzorgd is tenslotte ook de frijnslag van de gedenktekens. Hoewel slechts twee 
jaar na elkaar geplaatst, heeft de stèle van Eltes moeder de tand des tijds beter doorstaan 
dan die van Philip Elte – hoofdredacteur van het Nieuw Israëlietisch Weekblad - die flink 
is aangetast door korstmossen. 

Grafmonument opperrabbijn Abraham Samson Onderwijzer (1862-1934)
Een jaar na het overlijden van Abraham Samson Onderwijzer, opperrabbijn van de 
Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge in Amsterdam en van het synagogaal ressort 
Noord-Holland, werd er op het graf een gedenkteken onthuld. Kort na het overlijden van 
‘den beminden Opperherder’ werd een ‘comité van aanbeveling ter oprichting van een 
gedenkteken op het graf van wijlen Opperrabbijn A.S. Onderwijzer’ opgericht, waarin 
de voorzitters van de belangrijkste kerkbesturen en van de belangrijkste Joodse sociaal-
maatschappelijke en religieuze instellingen vertegenwoordigd waren. Prominente 
leden van het comité van aanbeveling waren Henri Polak, vakbondsbestuurder en lid 
van de Eerste Kamer, en mr. Isidore van Creveld, kantonrechter in Amsterdam. Voor 
de realisatie van het gedenkteken werd een inzamelingsactie opgezet, waarvoor in het 
Centraal Blad voor Israëlieten in Nederland en in het Nieuw Israëlietisch Weekblad 

Grafmonumenten van Harry Elte op de 
Joodse Begraafplaats Muiderberg //

David Mulder

Vorig jaar kon u in Cuypersbulletin 2021-1 lezen over de aanwijzing van de gemeentelijke 
begraafplaats te Muiderberg tot gemeentelijk monument. Bij het bezoek aan deze 
begraafplaats werd een omweg gemaakt om ook de bijzondere Joodse begraafplaats 
te bezoeken, om onder andere het door architect Harry Elte (1880-1944) ontworpen 
ontvanggebouw met beheerderswoning en het reinigingshuis te bekijken (1933). Bij 
een rondgang over de begraafplaats trokken enkele bijzondere grafmonumenten de 
aandacht. Nader onderzoek bracht aan het licht dat ook deze door Elte ontworpen zijn. 
Omdat dit aspect uit het oeuvre van Elte onderbelicht is gebleven, volgt hierna een korte 
beschrijving van de bedoelde grafmonumenten. 

Grafmonumenten Philip Elte (1844-1918) en Sara Elisabeth Nijburg (1850-1920)
In de Bonas-publicatie uit 2001 wordt voor de toeschrijving aan Elte nog een slag om 
de arm gehouden, maar aan het auteurschap van Elte hoeft niet getwijfeld te worden. 
Wat is een mooier en waardiger eerbetoon aan de eigen ouders dan het ontwerpen van 
hun graftekens? De verfijnde detaillering wijst bovendien op de ontwerpende hand 
van een architect. De beide stèles van kalksteen zijn vormgegeven als geabstraheerde 
kapitelen, waarboven zich een spitse bekroning bevindt met mageen Davied/davidsster 
in hoogreliëf, ingekaderd door krulmotieven ter weerszijden, die het geheel een zekere 
beweeglijkheid verlenen. Origineel is de wijze waarop het verdiept liggende tekstvlak 
met letters in hoogreliëf, met onderlangs een ribbelornament dat op franje lijkt, de 

Grafmonument opperrabbijn Abraham Samson 
Onderwijzer.

Grafmonument Hartog Speijer en Eva Speijer-van 
Kamerik.

Grafmonument Philip Elte. Grafmonument Sara Elisabeth Elte-Nijkerk.
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oproepen gedaan werden om financieel bij te dragen. Op zondag 8 december 1935 werd 
het gedenkteken tijdens een plechtige bijeenkomst onthuld.

Het monument, dat geheel uit hardsteen is opgetrokken, is tamelijk eenvoudig. 
Een rechthoekige zerk met opschrift in het Hebreeuws en het Nederlands ligt op het 
graf. Aan het hoofdeinde is een rechthoekige zuil geplaatst, ingeklemd tussen twee 
hardstenen blokken, met een opengeslagen boek aan de voet en een kroon ter afsluiting. 
De voorzijde van de zuil is voorzien van een opschrift in het Hebreeuws, waarboven twee 
zegenende priesterhanden zijn afgebeeld. De teksten beschrijven de maatschappelijke 
verdiensten van de overledene.

In een uitvoerig bericht naar aanleiding van de onthulling werd in het Nieuw 
Israëlietisch Weekblad van 13 december 1935 de symboliek van het grafmonument aan 
de lezers uitgelegd. De gebeeldhouwde kroon was “symbool voor dezen Koning onder 
Israël”. De priesterhanden zijn een verwijzing naar het religieuze ambt van de overleden 
opperrabbijn: “Als priester geboren, is hij daadwerkelijk priester, zelfs hoogepriester 
geworden, wiens zegenrijk werk zich tot een ieder uitstrekte”. Het derde symbool op de 
liggende steen, het opengeslagen boek, “karakteriseert het leven van dezen grooten man. 
Zijn leven een open boek […]. Bovendien symboliseert dit boek de kennis en leering, welke 
ons op vaderlijke wijze werd bijgebracht”. Bijzonder is dat de Hebreeuwse tekst op de zerk 
een acrostichon of naamdicht vormt, dat is opgesteld door rabbijn L.H. Sarlouis. 

Opmerkelijk is dat de vorm van het grafmonument, de zuil met als letterlijke bekroning 
een kroon, sterk doet denken aan Ottomaanse graftekens in Istanbul, die een vrijwel 
identieke opbouw kennen en waarbij een bekroning in de vorm van een hoofddeksel 
de maatschappelijke positie van de overledene symboliseert.* Dit gold echter de graven 

van niet-Joden en het is zeer de vraag of Elte deze voorbeelden gekend heeft. Eerder 
vertoont de vorm van het gedenkteken enige verwantschap met een Toramantel met 
Torakroon – daarmee wellicht bewust of onbewust opnieuw verwijzend naar de ‘kennis 
en leering’ van de overledene. Het monument is – zoals veel graftekens op de Joodse 
begraafplaats in Muiderberg – uitgevoerd door de Amsterdamse steenhouwersfirma 
A.M. Koster uit de Rapenburgerstraat. 

Grafmonument Hartog Speijer (1864-1922) en Eva Speijer-van Kamerik (1867-1931)
Het meest opmerkelijke grafmonument dat Elte in Muiderberg realiseerde was echter 
dat van zijn schoonvader Hartog Speijer, koopman in sponzen en zeemleer, voor wie 
hij in 1916, samen met Gerard Mastenbroek, aan de Achtergracht een bedrijfspand 
had ontworpen. Het gedenkteken is door de toegepaste materialen, de vormgeving en 
de omvang monumentaal te noemen en het is bijzonder moeilijk om er een adequate 
beschrijving van te geven. 

Vrijwel het gehele monument is uitgevoerd in ‘gestokt’ of gebouchardeerd 
zandkleurig Beiers graniet, met uitzondering van één blok gepolijst zwart graniet. Op 
het graf rust een zerk in twee delen, met een lage hoofdsteen voorzien van graftekst 
in het Hebreeuws en het Nederlands, die betrekking heeft op Speijers echtgenote Eva 
van Kamerik, die eveneens in dit graf haar laatste rustplaats heeft. De onderdelen ter 
weerzijden vormen een compositie van ineengeschoven blokken en balken van graniet, 
met een torenachtig element ter linkerzijde, dat enigszins op de toren van een duikboot 
lijkt. Niet direct zichtbaar is dat op de balk die aan de voet van deze toren ligt, aan de 
bovenzijde het grafschrift voor Hartog Speijer in Hebreeuws en Nederlands schrift is 

Grafmonument Hartog Speijer en Eva Speijer-van 
Kamerik.

Detail grafmonument Hartog Speijer en Eva 
Speijer-van Kamerik.

Detail grafmonument Hartog Speijer en Eva 
Speijer-van Kamerik.

Grafmonument Joseph Speijer en Clara Speijer-
Dwinger.
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aangebracht; kleur en textuur van het 
graniet maken deze tekst nauwelijks 
leesbaar. Wel zichtbaar is aan de voorzijde 
de mageen Davied in hoogreliëf. In het 
register van goedgekeurde grafschriften 
op Muiderberg in het archief van de 
Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge 
is de goedgekeurde tekst in het 
Nederlands terug te vinden: “Hier rust 
onze lieve onvergetelijke Echtgenoot en 
Vader Hartog Speijer”.** De afzonderlijke 
blokken zijn slechts spaarzaam voorzien 
van decoratie, meest ingekerfde lijnen 
of golfpatronen. De decoraties aan de 
voorzijde van de ‘toren’ zijn abstract. 
Dit onderdeel van het grafmonument 
doet – oneerbiedig gezegd – sterk 
denken aan landhoofden van bruggen 
zoals Piet Kramer deze in Amsterdam 
ontwierp. Of er (verborgen) symboliek 
in dit monument aanwezig is moet nader 
onderzoek uitwijzen. 

Voor het monument van Speijer werd 
maar liefst 475 gulden uitgegeven, een enorm bedrag. Dit wordt vooral duidelijk als 
men het vergelijkt met de kosten voor een regulier grafteken: een gewone hardstenen 
zerk kostte in die jaren twintig gulden; voor een aanzienlijker zerk of stèle van marmer 
met hek, gefundeerd en met schelpen moest men 110 tot 130 gulden uitgeven.*** De 
kwaliteit van het steenhouwerswerk is dan ook zeer hoog, evenals dat van de toegepaste 
materialen, wat de vraag oproept wie voor de uitvoering ervan verantwoordelijk was. 
Uit de voornoemde registers van goedgekeurde grafschriften blijkt dat de meeste 
grafmonumenten op Muiderberg zijn uitgevoerd door A.M. Koster of J. Kleinkramer, 
beiden uit Amsterdam. Of zij daar ook in dit geval voor zijn ingeschakeld kon echter 
niet vastgesteld worden. 

Grafmonumenten Joseph Speijer (1893-1937) en Julius Barmat (1889-1938)
Tenslotte ontkom ik er ook niet aan om te wijzen op de grafmonumenten van Eltes 
zwager Joseph Speijer en Julius Barmat, voor wie Elte in 1921 het kapitale dubbele 
woonhuis Oosterpark 77-78 verbouwde. Ook Joseph Speijer woonde in een door 
Elte ontworpen woonhuis aan de Stadionweg. De grafmonumenten zijn uiterst sober 
en bestaan uit niet meer dan rechthoekige stèles met opschriften in hoogreliëf in het 
Hebreeuws en Nederlands. Aan de voet worden de stèles door blokken ingeklemd – zoals 
ook bij het grafmonument van opperrabbijn Onderwijzer – en de graven zelf zijn door 
natuurstenen banden omkaderd. Verschillen zijn er ook: het grafteken van zijn zwager is 

uitgevoerd in zwart gepolijst graniet, terwijl dat van Barmat geheel van hardsteen is, wat 
het een eenvoudiger voorkomen geeft. Ook heeft de steen van Joseph Speijer een forse 
uitgehakte rand rondom, waardoor bij veranderende lichtval schaduwwerking optreedt. 
Beide graven zijn later uitgebreid met stèles voor de weduwen, maar deze zijn in beide 
gevallen iets lager dan de oudere exemplaren. Mogelijk zijn de later bijgeplaatste stèles 
verder in de grond weggezakt. Tenslotte is ook niet duidelijk of de grafbedekking – 
gras bij Speijer en natuursteensplit bij Barmat – nog oorspronkelijk is of later gewijzigd 
is. Vanwege de overeenkomsten tussen de grafmonumenten én vanwege het feit dat 
Elte relaties had met beiden is het niet ondenkbaar dat Elte ook voor deze personen 
de grafmonumenten ontwierp. Omdat dit type gedenkteken op de begraafplaats verder 
niet is aangetroffen lijkt het niet waarschijnlijk dat het ontwerpen van een steenhouwer 
betreft.

Bronnen:
Zie voor meer informatie over Elte: L. van Grieken, P.D. Meijer en A. Ringer, ‘Harry Elte Phzn (1880-1944), 
architect van de joodse gemeenschap tijdens het interbellum’, Rotterdam: BONAS, 2001. 
*Met dank aan prof.dr. Vladimir Stissi voor deze mededeling.
**Stadsarchief Amsterdam, Archieven van de Nederlands Israëlietische Hoofdsynagoge (toegangsnr. 714), 
inv.nr. 2111.
***Idem.

Redding en fondsenwerving raam Dick Greiner //

David Mulder

Vorig jaar voerde het Cuypersgenootschap in Amsterdam tevergeefs actie voor het 
behoud van een monumentale winkelpui van architect Dick Greiner (1891-1964) 
op het adres Bilderdijkstraat 113 hoek Potgieterstraat 71-73. Het betrof een zeer 
fraai vormgegeven pui in verstrakte Amsterdamse Schoolstijl, die tot een van de 
hoogtepunten in het oeuvre van de architect gerekend moet worden. Opdrachtgever was 
Franciscus Kleene, die er zijn sigarenzaak vestigde. De bouwvergunning werd verleend 
op 2 augustus 1923. De sigarenzaak was hier gevestigd tot 1955 of 1956, daarna kwam 
er de bromfietsonderdelenzaak DEJO van Mauritz de Jong. Tot enkele jaren terug zat 
hier nog steeds een bromfietsenzaak. Het bestaan van de pui was helaas onopgemerkt 
gebleven: sinds mensenheugenis waren grote delen van de pui door beplating en 
overschildering aan het zicht onttrokken, maar toen de zaak leeg kwam te staan en een 
deel van de reclame-uitingen en beplating verwijderd werden, bleek de waardevolle pui 
op hoofdlijnen nog aanwezig te zijn. Helaas bleek de eigenaar van het pand niet bereid 
tot restauratie van de bestaande historische pui en is vorig jaar de pui van 1889 op 
hoofdlijnen gereconstrueerd – een gemiste kans wat ons betreft!

 In het archief van Greiner in Het Nieuwe Instituut (HNI) in Rotterdam 
bevindt zich nog het complete ontwerpdossier van de verbouwing uit 1923. Uit de 
ontwerpschetsen en tekeningen blijkt dat Greiner vier varianten tekende, waarvan hij 
er twee uitwerkte. Het gerealiseerde ontwerp ademde door de toegepaste materialen, 

Grafmonument Julius Barmat en Rosa Barmat-de 
Winter.
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gedempte kleurschema en de evenwichtige verhoudingen een sfeer van ingetogen 
luxe. Gedurfder en dynamischer was daarentegen het niet-gerealiseerde ‘Plan B’, dat 
door het lijnenspel en de felle kleuren – rood, zwart en geel – indien uitgevoerd een 
absolute blikvanger moet zijn geweest. De gevelbekleding van deze variant zal naar 
alle waarschijnlijkheid bestaan hebben uit gele en zwarte tegels voor de benedenzone 
en blank gelakt of geverfd hout voor de bovenlichtzone. Greiner paste tegels wel 
vaker toe als puibekleding, bijvoorbeeld bij Overtoom 459 (1925). Het motief van de 
geometrische belijning van de puibetimmering zou de architect later op monumentale 
schaal toepassen in de houten gevels van het clubgebouw van de Zeil- en Roeivereniging 
‘De Nieuwe Meer’ te Aalsmeer (1926). 

 Greiner had niet de vrije hand in het ontwerp: de bestaande raam- en 
deuropeningen van het hoekpand uit 1889 dienden behouden te blijven. Hoogstens 
konden deze iets vergroot worden. De ontwerpopgave bestond dus uit het opnieuw 
bekleden van de bestaande pui, waarbij hij een verdeling in kleurvlakken tot stand bracht. 
Op een lage plint van geolied en gezoet hardsteen was de gevel in de benedenzone bekleed 
met groen marmer (Vert de Suède), de bovenzone met grijs marmer (Lunelle); banden 
van zwart marmer (Blue Belge), aangebracht in decoratieve belijningen, vormden de 
scheiding tussen deze twee marmersoorten; rondom de toegangsdeur in de zijgevel aan 
de Bilderdijkstraat was een zwart marmeren beplating aangebracht. De woningdeuren 
en winkeldeur, bestaande uit een zorgvuldig opgezette compositie van vlakken en 
lijnen, waren uitgevoerd in kostbaar teak- en ebbenhout. Zes glas-in-loodramen van 
verschillende afmetingen, aangebracht in de bovenlichten, vormden decoratieve 

accenten in de pui. Ook deze waren, evenals de gevel als geheel en de voornoemde 
deuren, opgezet als een abstracte lijnencompositie met toepassing van blank glas en 
accenten van gekleurd glas, wat goed te zien is op een bewaard gebleven ontwerpschets 
van het raam. Van het hoekpand is in het Greiner-archief één foto bewaard gebleven, die 
een goede indruk geeft van de pui kort na oplevering. 

Glas-in-lood
Van deze toestand resteert dus helaas niets meer, met dien verstande dat één groot glas-
in-loodraam van ruim anderhalf bij anderhalf meter gered kon worden. Het bleek nog 
aanwezig te zijn in een bovenlicht aan de zijde van de Potgieterstraat en is – na onze 
contacten over de dreigende sloop van de pui – door eigenaar Amvest uitgenomen 
en overgedragen aan het Cuypersgenootschap. Het raam is buitengewoon waardevol. 
Greiner, die tot een van de meest belangrijke architecten uit de stroming van de 
Amsterdamse School gerekend wordt, heeft opmerkelijk genoeg slechts weinig grote 
opdrachten gehad: woningen en de openbare bibliotheek aan de Brink in Betondorp, het 
helaas afgebrande Muzieklyceum aan het Albert Hahnplantsoen (beide te Amsterdam) 
en het eerder genoemde clubgebouw van de Zeil- en Roeivereniging ‘De Nieuwe Meer’ 
te Aalsmeer behoren tot zijn belangrijkste scheppingen. Hij ontwierp daarnaast ook 
meubelen, klokken en boekomslagen. Bij al zijn projecten valt de grote samenhang 
tussen hoofdlijnen en detaillering op, alsmede de grote mate van ambachtelijkheid in 

Het raam in het atelier van de Zaansche Glas in Loodzetterij, juli 2021.

Winkelpui Bilderdijkstraat 113/Potgieterstraat 71-73, circa 1924. HNI, GREI-276f1.
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uitvoering. Een aanzienlijk deel van zijn oeuvre is verdwenen of sterk verbouwd, wat 
ook geldt voor de winkelpanden. In veel van zijn projecten was op kleine- of grote schaal 
glas-in-lood toegepast. In de openbare bibliotheek aan de Brink is een monumentaal 
glas-in-loodraam in situ bewaard gebleven. 

 Met de brand en daaropvolgende afbraak van het Muzieklyceum zijn ook de 
vele monumentale glas-in-loodramen in dat complex verloren gegaan. In vrijwel geen 
van de nog bestaande Amsterdamse woon- en winkelcomplexen van Greiner zijn glas-
in-loodramen bewaard gebleven van vergelijkbare omvang en kwaliteit als de ramen uit 
de Bilderdijkstraat. Het raam met zijn rechthoekige geometrische vormen is bovendien 
een uniek en kwalitatief hoogstaand voorbeeld van de strakke Amsterdamse School-
stijl, waarvan Greiner de belangrijkste architect was. 

 Om die reden was het zaak om een goede bestemming voor dit raam te vinden, 
waarbij het bij voorkeur aan het publiek gepresenteerd kan worden. Al snel bleek 
het Stedelijk Museum in Amsterdam zeer geïnteresseerd om dit werk na restauratie 
in de collectie op te nemen, waarbij het in de toekomst een mooie plek zou kunnen 
krijgen in een collectiepresentatie, “bijvoorbeeld naast de meubels van de expressieve 
Amsterdamse School en voorbeelden van het functionalisme om samen met de grafische 
vormgeving van Wijdeveld de positie tussen deze uitersten in te kunnen representeren. 
Voor het museum zou de verwerving een verbreding van een belangrijk cluster in de 
collectie betekenen, een streven dat voor alle belangrijke kernen in het collectieplan is 
verwoord”, aldus het Stedelijk Museum.

Bestektekening, mei 1923. HNI, GREI-t32.

Ontwerpvariant ‘Plan B’, mei 1923. HNI, GREI-t32.

Ontwerpschets glas-in-loodraam bovenlicht gevel Bilderdijkstraat, 1923. HNI, GREI-t32

Steun de restauratie!
Inmiddels is het glas-in-loodraam overgebracht naar de Zaansche Glas in 
Loodzetterij aan de Looiersgracht in Amsterdam, die het raam zal restaureren. 
Daartoe zal het raam eerst 1:1 in tekening worden gebracht en vervolgens uit elkaar 
genomen worden. Op verschillende plekken, vooral langs de randen, is er sprake 
van glasbreuk. Ook is het lood ernstig verdroogd en bros geworden waardoor het op 
veel plekken is gescheurd waardoor het instabiel is geworden. Het opnieuw in het 
lood zetten van het raam was om die redenen onontkoombaar. Voor het restaureren 
van het raam en het monteren in een stalen frame is een bedrag benodigd van ruim 
7000 euro, waarvoor het Cuypersgenootschap uw steun vraagt. Inmiddels is een 
subsidieverzoek voor een kwart van de benodigde kosten ingediend bij het Prins 
Bernhard Cultuurfonds; het bestuur van het Cuypersgenootschap zal eveneens 
een kwart bijdragen zodat we nog slechts de helft van het benodigde bedrag nodig 
hebben. 

Wilt u helpen? Stort dan uw bijdrage op IBAN-rekening NL26INGB0004835002 
t.n.v. Cuypersgenootschap, Druten, o.v.v. Raam Greiner.

Het Cuypersgenootschap is een ANBI. Giften zijn aftrekbaar van de belasting



Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2022-1

1716

Cuypersbulletin2022-1

Michel Cuypers in Amsterdam //

Het interieur van het herenhuis Paulus Potterstraat 44

David Mulder

Naar aanleiding van een aanvraag van het Cuypersgenootschap is vorig jaar het herenhuis 
Paulus Potterstraat 44, in 1901 ontworpen door de architect K.J. Muller (1857-1942) en 
opgeleverd in 1902, aangewezen als gemeentelijk monument. Uit de publicatie Wonen 
in een monumentaal huis. 1875-1945, toen en nu, onder redactie van Barbara Laan, Eloy 
Koldeweij en Coert Peter Krabbe (2012) was al gebleken dat het pand over bijzondere 
interieurs beschikte. Nader onderzoek door Monumenten en Archeologie (M&A) heeft 
aan het licht gebracht dat het pand over uiterst zeldzame interieurafwerkingen beschikt 
van beeldhouwer, meubelontwerper en interieurarchitect Michel Edouard Jean Antoine 
Cuypers (1892-1971), zoon van Joseph Cuypers en kleinzoon van Pierre Cuypers. Dat 
uitgerekend dit huis over interieurs van deze Cuypers-telg beschikt is geen toeval. 
Michel trouwde in 1916 namelijk met Engelina Everdina Schlencker, de oudste dochter 
van de bouwheer van het pand, de commissionair in effecten en assurantiën Johannes 
Schlencker. Het jonge echtpaar woonde vanaf februari 1917 officieel in Roermond, waar 
Michel – geboren en getogen in Amsterdam – de leiding kreeg over de Kunstwerkplaatsen 
Cuypers & Co. Ze brachten blijkbaar ook veel tijd door in Amsterdam, want hun twee 

Interieur achterkamer, begane grond.

dochters werden in 1917 en 1918 geboren in het ouderlijk huis van Engelina.
Hoewel ook het exterieur het vermelden waard is, beperk ik me in deze bijdrage 

tot een korte schets van de vijf belangrijkste hoofdvertrekken in het interieur, die zich 
verspreid over de drie verdiepingen bevinden. Op verschillende plekken in het huis 
bevinden zich nog afwerkingen uit de bouwtijd, die door Karel Muller ontworpen zijn in 
samenhang met de rest van het huis. Dit geldt onder andere voor de marmeren vloeren, 
terrazzovloeren, marmeren en houten lambriseringen, lambriseringen van Lincrusta 
Walton, wandtegelwerk, glas-in-loodramen en stucplafonds in de verschillende 
verkeersruimten en vertrekken in het pand. Bijzonder is dat alle hoofdvertrekken, die 
gaaf bewaard zijn gebleven, zijn voorzien van uitzonderlijk rijke interieurafwerkingen, 
waarin alle afzonderlijke onderdelen zorgvuldig op elkaar afgestemd zijn. 

De vertrekken op de begane grond verkeren voor het grootste gedeelte nog in de 
oorspronkelijke, door Karel Muller ontworpen toestand. De voorkamer in Lodewijk 
XVI-stijl is afgewerkt met lambriseringen in lichte kleuren. Blikvanger in dit vertrek 
is een illusionistische plafondschildering van een wolkenlucht met zwaluwen, die 
op stilistische gronden kan worden toegeschreven aan de uit Mechelen afkomstige 
decoratieschilder Michel Antoine Hendrickx (1847-1906), die zijn atelier aan de 
Overtoom had. Bekendheid geniet Hendrickx vooral vanwege één van zijn grootste 
werken: de schilderingen en wanddecoraties van de Koninklijke Wachtkamer op Station 
Holland Spoor in Den Haag die hij in 1893 voltooide. De achterkamer is uitgevoerd in 
Nieuwe Kunststijl en is voorzien van eikenhouten lambriseringen en een eenvoudige 
natuurstenen schouw die in een kastenwand is opgenomen. De vakken van het 
balkenplafond zijn voorzien van sjabloonschilderingen van gestileerde kelkbloemen 
en ineengevlochten ranken. De wanden zijn boven de betimmeringen bekleed met 
een wandbespanning met een motief van bloemen en bladeren. De florale en vegetale 
vormen van het glas-in-lood in de serre sluiten qua vormgeving aan op de rest van 
dit vertrek. Dit contrast tussen de voor- en achterkamer, in overeenstemming met de 
karakterleer die voorschreef dat de uitstraling van een vertrek in overeenstemming 
diende te zijn met de functie, werd in deze periode veelvuldig toegepast door architecten, 
bijvoorbeeld in de woonhuizen Jan Luijkenstraat 16 (1895), Johannes Vermeerstraat 15 
(1907) en Jacob Marisplein 20 (1908).

De vertrekken op de eerste verdieping zijn grotendeels tot stand gekomen in 1916. 
Voor- en achterkamer zijn voorzien van donkere houten lambriseringen en bijzondere 
schouwen. In de voorkamer zijn de lambriseringen uitgevoerd in twee verschillende 
exotische houtsoorten en rijkelijk voorzien van snijwerk in geabstraheerde florale 
motieven en ajourwerk, vooral boven de schouw en de suitedoorgang. Het stucplafond 
van deze ruimte, waarop lijstwerk in de vorm van een gestileerde vierbladige bloem 
is aangebracht, dateert nog uit de bouwtijd van het huis. Boven de hoge eikenhouten 
lambriseringen van de achterkamer – met accenten van vlak decoratief snijwerk – is 
goudleerpapier aangebracht, dat vervaardigd is door de Brusselse Usines Peters-Lacroix 
S.A. (‘UPLOiseau à la huppe’). Volgens M&A is dit het enig bekende voorbeeld van een 
Nederlands interieur waarin dit behang nog in situ aanwezig is.

Ook de achterkamer op de tweede verdieping heeft een complete interieurafwerking 
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met betimmeringen, zowel op de wanden als op het plafond, vaste kasten voorzien van 
decoratief snijwerk en een schouw. Betimmeringen en kasten zijn thans witgeschilderd, 
maar zijn vermoedelijk ook in een kostbare en decoratieve donkere houtsoort uitgevoerd, 
die harmonieerde met de kleur van de groengele bespanningsstof die – wat inmiddels 
ook zeldzaam is – op wanden en plafond is aangebracht. Deze stof (jacquardweefsel) 
is vervaardigd naar een ontwerp van de interieurontwerper, meubelmaker en 
sierkunstenaar Theo Nieuwenhuis (1866-1951). Centraal in het plafond is een rozet 
geplaatst, voorzien van golvend en krullend snijwerk. Oorspronkelijk was op het rozet 
een plafonnière gemonteerd, die daardoor samen één decoratief en functioneel geheel 
vormden. 

In het oeuvre van Karel Muller, die in de eerste helft van de twintigste eeuw 
voornamelijk landhuizen en villa’s bouwde voor vermogende textielbaronnen, bankiers 
en industriëlen in Twente, is dit Amsterdamse stadswoonhuis een unicum. Uniek in de 
overtreffende trap zijn echter de interieurafwerkingen van Michel Cuypers, waarvan 
dit tot nog toe de enige bekende voorbeelden zijn. In Amsterdam had Michel Cuypers 
eerder als opzichter over de decoratieve beeldhouwwerken in steen en terracotta 
meegewerkt aan de bouw van de Amsterdamse Effectenbeurs, die zijn vader Joseph 
had ontworpen. Verder zijn uitsluitend – religieuze – figuratieve beeldhouwwerken in 
steen en brons van hem bekend. Cuypers genoot enige faam als meubelontwerper voor 
vermogende opdrachtgevers, waarbij hij bij voorkeur kostbare exotische houtsoorten 
als mahonie, palissander en Surinaams groenhout gebruikte. Door zijn emigratie naar 

Interieur achterkamer, eerste verdieping.

Interieur voorkamer, eerste verdieping. Porte-brisée.
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achtereenvolgens Londen (1920) en de Verenigde Staten (1925) raakte hij in Nederland 
al snel in de vergetelheid. Voor het eerst kunnen we door deze ontdekking een indruk 
krijgen van zijn kwaliteiten als ontwerper, waarbij hij voor de uitvoering kon vertrouwen 
op het beproefde en hoogstaande vakmanschap van de Roermondse Kunstwerkplaatsen 
Cuypers & Co. Het auteurschap van het Amsterdamse interieurensemble maakt het 
wellicht mogelijk om ook ander werk uit de periode 1913-1920 uit de Roermondse 
kunstwerkplaatsen aan Michel Cuypers toe te schrijven. Een uiterst belangrijke 
ontdekking kortom! 

Het Cuypersgenootschap is van oordeel dat, hoewel een gemeentelijke 
monumentenstatus voldoende bescherming biedt voor behoud van dit uitzonderlijke 
interieurensemble, de artistieke en ambachtelijke kwaliteiten en de zeldzaamheid en 
gaafheid van het pand, een aanwijzing als rijksmonument rechtvaardigen. Om die reden 
is daarom in januari bij de RCE een voorstel ingediend om het pand als rijksmonument 
aan te wijzen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Bronnen en literatuur 
Voor deze bijdrage is gebruik gemaakt van de zeer uitvoerige redengevende beschrijving 
van M&A, opgesteld in 2020 door Paul Nieuwenhuizen.
Zie ook: Barbara Laan, Eloy Koldeweij en Coert Peter Krabbe, Wonen in een monumentaal 
huis. 1875-1945, toen en nu, Amsterdam 2012.
Afbeeldingen: Jan van Galen (RCE), 2012.

Interieur achterkamer, eerste verdieping. Detail snijwerk lambriseringen.

Interieur achterkamer, tweede verdieping. Plafond.

Interieur achterkamer, tweede verdieping. Detail plafond.
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Recensie: Eduard Cuypers, 
architect met een eigen koers

Gert van Kleef

In 2018 verscheen het prachtige boek 
Alweer een sieraad voor de stad van Obbe 
Norbruis, over het Nederlands-Indische 
oeuvre van Eduard Cuypers. Vorig jaar 
verscheen eindelijk het lang verwachte 
boek over het Nederlandse werk van deze 
boeiende architect. Uit de publicatie van 
Obbe Norbruis kreeg men al de indruk 
dat deze Cuypers ten onrechte zo weinig 
aandacht had gekregen en dat wordt nu 
wederom bevestigd. Het werk van Eduard is 
anders, maar zeker niet minder interessant 
dan dat van zijn neef Joseph en oom Pierre 
Cuypers.

De loopbaan van auteur Constant van 
Nispen (1950) verschilt van die van veel andere kunsthistorici. Hij bekleedde functies 
als advocaat, hoogleraar burgerlijk procesrecht en raadsheer-plaatsvervanger aan het 
Gerechtshof in Den Haag. In 2016 sloot bij zijn master kunstgeschiedenis af met een 
scriptie over Eduard Cuypers, waarvan dit boek een uitwerking is. Aan de opbouw van 
het boek is te merken dat Van Nispen in zijn voorgaande loopbaan promovendi begeleid 
heeft én de auteur is van veel vakliteratuur. Het boek is zeer ordentelijk opgebouwd 
en de inhoud is zowel zakelijk als prettig leesbaar. De auteur onthoudt zich in veel 
hoofdstukken van een oordeel over het werk van Eduard Cuypers, maar overtuigt de 
lezer over de capaciteiten van deze productieve architect door de grote hoeveel goed 
gestructureerde informatie.

In het eerste deel behandelt hij in vijf fasen de biografie van Cuypers tot zijn dood in 
1927. Deze zijn louter naar zijn werkzame leven ingedeeld, omdat er over het persoonlijke 
leven weinig bewaard is gebleven en zijn professionele loopbaan beetje bij beetje kan 
worden gereconstrueerd uit de informatie in zijn tijdschriften. In het biografische deel 
merk je dat Van Nispen er naar streefde om in korte tijd een vrij beknopt, maar toch 
compleet overzichtswerk tot stand te brengen, waarbij een speurtocht naar onontdekte 
archieven niet paste. Zeker in het begin staan veel verwijzingen naar secundaire 
bronnen, zoals de gepubliceerde en helaas ongepubliceerd scripties en artikelen van 
Bert Gerlagh. Mijn inziens een verstandig besluit van auteur, omdat we al jaren hebben 
moeten wachten op een eerste overzichtswerk van deze markante architect. De lezer 
blijft nu wel nieuwsgierig naar de achterliggende primaire bronnen. Op het biografische 
deel volgt een afzonderlijk hoofdstuk over de vijf tijdschriften die Cuypers uitgaf, met 
als bekendste Het Huis oud & nieuw. Dat de architect daarin ook over zijn oeuvre schrijft 
is een zegen voor een biograaf. 

De ideeën van Cuypers over het architectuurdebat zijn samen te vatten in drie 
woorden: ‘is iets mooi?’. Hiermee gaf hij aan wars te zijn van het architectuurdebat uit 
die tijd. Om dit te illustreren wordt een vergelijking gemaakt tussen Eduard Cuypers en 
zijn tijdgenoot H.P. Berlage. Het paste niet in de snelle aanpak om te vergelijken met 
neef Joseph Cuypers. Over deze laatste wordt pas nu gepubliceerd, waaruit blijkt dat een 
groter verschil in opvatting bijna niet denkbaar is. Joseph, met zijn grote kennis van het 
verleden met daarin favoriete perioden die pasten bij de aard van het gebouw en een 
zoeker in zijn ontwerpprocessen, staat diametraal tegenover het statement van Eduard: 
‘is iets mooi?’.

Na een algemeen hoofdstuk over Cuypers’ grote kwaliteiten als interieurontwerper en 
kunstnijveraar is een groot deel van het boek gewijd aan het oeuvre van deze veelzijdige 
architect. De hoofdstukken zijn ingedeeld naar type gebouw, zoals woonhuizen, kerken, 
scholen en ziekenhuizen. De ontwerpen uit Nederland en Nederlands Indië staan in 
dezelfde hoofdstukken, waardoor de gebouwen in beide landen goed te vergelijken 
zijn. Te oordelen naar de beschrijvingen en de eigen foto’s heeft de auteur veel locaties 
in het huidige Indonesië zelf bezocht. Met deze enorme hoeveelheid gerealiseerde 
werken moet Cuypers wel een grote verantwoordelijkheid bij zijn medewerkers hebben 
neergelegd. Dat zij daarbij hun talenten ten volle konden ontplooien blijkt wel uit het 
gegeven dat in zijn atelier te Amsterdam de grondleggers van de Amsterdamse School 
werkzaam waren.

Iets meer van de mening van Constant van Nispen over Cuypers schemert door 
in de korte epiloog van het boek. Hij neemt het op voor de architect die ‘luchtiger, 
mondainer en kosmopolitischer’ was dan zijn tijdgenoot Berlage. De waardering van 
diens enorme en inmiddels grotendeel beschermde oeuvre bevestigt hem daarin. 
Cuypers’ innovaties zijn niet zozeer onderdeel van het architectuurdebat van die tijd, 
maar zijn vooral zichtbaar in het overdacht en bewust realiseren van nog steeds zeer 
gewaardeerde gebouwen met het gebruik maken van stijlen die hij voor die situatie 
geschikt achtte. 

Het boek wordt afgesloten met een goed gedocumenteerde oeuvrelijst. Dit moet 
een grote opgave geweest zijn, omdat Cuypers tijdens zijn leven weinig had vastgelegd. 
Volledigheid kan dus niet worden gegarandeerd. 

Van Nispen schrijft over zijn boek dat hij ‘slechts een goed overzicht’ wilde bieden. 
Daarmee is de auteur te bescheiden. Hij is er goed in geslaagd de lezer enthousiast te 
maken voor het rijke oeuvre van Eduard Cuypers. Het boek maakt de lezer bovendien 
nieuwsgierig naar de verdere uitdieping van vele van de naar voren gebrachte aspecten 
uit leven en werk van de architect. Wellicht dat Bert Gerlagh en Obbe Norbruis deze 
taak in de nabije toekomst op zich nemen.

Dit boek mag in de boekenkast van geen enkele liefhebber van de architectuur en 
toegepaste kunsten tussen 1880 en 1930 ontbreken.

Constant van Nispen, Eduard Cuypers, architect met een eigen koers, Uitgeverij Verloren, 
Hilversum, 2021. ISBN 9789087048815, €29,-




