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     Monumentale kunst in Leiden 

Voorwoord 

Het ideaal na de Tweede Wereldoorlog was een synthese der kunsten waarin de kunst en de 

architectuur elkaar versterkten. Een optimistische ambitie om de wereld mooier en beter te 

maken. Het idee was dat een goed verzorgde omgeving zou bijdragen aan een betere wereld 

zonder oorlog in een beschaafde samenleving waarin mensen zich goed voelen. 

Veel gebouwen zijn indertijd verfraaid met glas-in-loodramen, glas-in-betonramen, 

mozaïeken, wandschilderingen en reliëfs. Kunstenaars als Peter Struycken, Berend Hendriks, 

Lex Horn, Jef Diederen, Kees Buurman werkten samen met architecten aan de verrijking van 

nieuwe schoolgebouwen, kerken en zorgcentra. 

Her Rijk en gemeentes stimuleerden de kunst door het instellen van een percentageregeling. 

Er werden kunstwerken gemaakt die in de jaren zestig lyrisch werden besproken en waarin 

muzikale, poetische eigenschappen werden gezien. Termen als ‘een uitbarsting in licht en 

kleur’ of ‘een vertaling van een rijk en boeiend kleurenscala in een beweeglijke en ritmische 

compositie, die muzikaal en expressionistisch is, maar waarin ook een bepaalde bezonken 

en optimistische poezië terug te vinden is.’ waren niet ongewoon.   

Een halve eeuw later is deze kunstvorm bijna vergeten en in onbewaakte momenten is een 

aantal kunstwerken gesloopt en verdwenen. 

De vraag wat er in Leiden nog allemaal aanwezig is, stimuleerde Jos Hooghuis, Paulina 

Buring en Peter Lamboo van de Historische Vereniging Oud Leiden (HVOL) om een 

inventarisatie van de monumentale kunstwerken te maken waaraan ze maanden hebben 

gewerkt.  

De inventarisatie bevat kunstwerken die bij veel mensen wel bekend zijn zoals het 

metershoge glas-in-betonraam van Jan Meine Jansen op het Stationsplein 107 of de 

sgraffito’s van Lex Horn. De leden van de HVOL vonden ook monumentale kunstwerken die 

alleen bij een enkeling bekend is.  

De zoektochten leverden prachtige vondsten en ontdekkingen op zoals de beelden van 

Oswald Wenckebach, een betonreliëf van Herman Berserik, een glas-in-loodraam van 

Gunhild Kristensen, een keramisch reliëf van Lambert Simon, wandschilderingen van Marinus 

van der Neut en een serie van 54 glas-in-betonramen van Berend Hendriks. Tussen de 
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vondsten van de HVOL zijn ook bijzondere kunstwerken van minder bekende kunstenaars 

zoals Louis Smeets in de Rooms-katholieke Antoniuskerk aan de Boshuizerlaan. Het 

Paulusraam in die kerk waarover de journalist de lyrische woorden met de muzikale, 

poetische eigenschappen schreef, is een voorbeeld van een synthese der kunsten. Tussen de 

vondsten zijn ook kunstwerken van belangrijke Leidse kunstenaars zoals Frans de Wit en 

Kees Buurman waarvan er een hoog op een dak deels achter een installatie is verstopt. 

Uit de inventarisatielijst van de HVOL, aangevuld met de inventarisatie van kunst in 

schoolgebouwen uit 2009, zijn de nog bestaande kunstwerken geselecteerd die niet in 

monumenten aanwezig zijn. Dat leverde een lijst op van 48 kunstwerken die nu onderzocht 

en gewaardeerd zijn op hun kunsthistorische waarde, de architectuurhistorische waarde en 

de cultuurhistorische waarde. Deze 48 waardestellingen zijn in dit rapport opgenomen na de 

inleiding waarin de opkomst en de bloei van de monumentale kunst in Nederland en in 

Leiden wordt beschreven.   

Speciale dank gaat uit naar Jos Hooghuis, Paulina Buring en Peter Lamboo van de Historische 

Vereniging Oud Leiden die ik erkentelijk ben voor hun tijd, de waardevolle inventarisatie en 

de zoektochten in diverse archieven.  

Veel dank gaat uit naar Martijn Andela, Matthijs Burger en Eveline Steneker die vanuit het 

Erfgoed Leiden en Omstreken alles regelden.  

Speciale dank ben ik verschuldigd aan Simone Vermaat voor haar expertise. 

Veel dank gaat ook uit naar Esther Starkenburg, André van Noort en Paul van der Kamp 

(Archief van De Lakenhal) die na lang zoeken diverse archieven vonden die we samen met de 

Historische Vereniging Oud Leiden doorzochten.  

Zeer speciale dank gaat ook uit naar Karel Ornstein voor zijn hulp. 

5



Index Leiden, Monumentale kunstwerken op chronologische volgorde 2017 

Kunstenaar Kunstwerk Adres / locatie Blz. 

1 Joan Collette Drie glas-in-
loodramen  
in hal 

1931 Boerhaavelaan 44 
School 
Herkomst: school 
Galgewater 

42 

2 D. van 
Leeuwen 

Vier glas-in-
loodramen 

1953 Langegracht 70a 
Herkomst: vml. 
bestuursgebouw 
Woningvereniging 

50 

3 Pieter 
Geraedts 

Tien glas-in-
loodramen 

1955 ? -
1965 

Opslag (tijdelijk 
geplaatst Stationsplein 
107) 
Herkomst: Stationsweg 
41-43 
Kamer van Koophandel 

56 

4 Lambert 
Simon 

Keramisch 
scherftegel 
mozaïek met drie 
figuren  

1958 Boerhaavelaan 44 
School 

64 

5 Josje Smit Keramisch reliëf 1958 Opslag 
Herkomst: Kaiserstraat 
63 
Zoölogisch Laboratorium 

71 

6 Oswald 
Wenckebach 

Tekst-reliëfs en 
inscripties bij 
entree  

1959 Wassenaarseweg  70 
Vml. Fysiologisch 
Laboratorium 

76 

7 Oswald 
Wenckebach 

Twee portret 
reliëfs  
(Vier geleerden) 

1959 Wassenaarseweg  70 
Vml. Fysiologisch 
Laboratorium 

84 

8 Luigi de 
Lerma 

Natuursteen 
mozaïeken 

1959 Wassenaarseweg  70 
Vml. Fysiologisch 
Laboratorium 

94 

9 Marinus van 
der Neut 

Vier 
wandschilderinge
n  

1959 Wassenaarseweg  70 
Vml. Fysiologisch 
Laboratorium 

102 

10 F. Nuyens Baksteen reliëf 1960 Boshuizerlaan 5 
Vml. School 

109 
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11 Kees 
Buurman  

Mozaïek 1960 Antonie Duycklaan 14 
Vml. School  

114 

12 Berend 
Hendriks 

Glas-in-lood 1961 Aerent Bruunstraat 1 
Kerk 

120 

13 Onbekend Glas-in-
loodramen  

1961  Sumatrastraat 197 
Vml. Apostolisch 
genootschap 
Kerk 

127 

14 Onbekend Betonreliëf 1961 Sumatrastraat 197 
Vml. Apostolisch 
genootschap 
Kerk 

133 

15 Lambert 
Simon 

Keramisch reliëf 1962 Lammenschansweg 6 
Vml. School  

137 

16 Henk Tieman Keramische tegels  
in gevel en 
voortuin 

1962 Willem de Zwijgerlaan  
179 
Vml. Kerk  
Rouwcentrum 

144 

17 Henk Tieman Keramische tegels  
boven ingang  

1962 Willem de Zwijgerlaan  
179 
Vml. Kerk 
Rouwcentrum 

151 

18 Anton 
Landers 

Scherfmozaïek 1962 Aaltje Noordewierlaan 
1 
Verzorgingsflat 

158 

19 Jan Meine 
Jansen 

Metaalreliëfs 1962 Beethovenlaan 1 - 259 
Flatgebouwen 

163 

20 Herman 
Berserik 

Betonreliëf  1963 Dudokpad 1-3-5 / 
Berlagestraat 
Appartementencomplex 
Herkomst: vml. school 
Berlagestraat 

172 

21 Gunhild 
Kristensen 

Vijfdelig glas-in-
loodraam 

1963 Kagerstraat 7 
School 

180 
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22 Julia 
Braendle 

Houtreliëf 1963 Kagerstraat 7 
School 

190 

23 Herman 
Dijkstra  

Glaswand of 
‘Claustra’-wand 

1963 Kagerstraat 7 
School 

197 

24 Onbekend Glas-in-lood 1963 Plantage 16 (Utrechtse 
Veer) 
Vml. Kapel  

206 

25 Henk Tieman Keramische reliëf 1964 Rooseveltstraat 49, 49a - 
e 
Vml. fabriek 

210 

26 Jan Snoeck Reliëf op balkon 1965 Opslag 
Herkomst: Stationsweg 
41-43 
Vml. Kamer van 
Koophandel 

217 

27 Kees 
Buurman 

Twee keramische 
reliëfs 

1965 Wassenaarseweg 52 
Vml. ziekenhuis 
Pieter de la 
Courtgebouw 

223 

28 Kees 
Buurman 

Schildering op 
panelen 

1965 Opslag Kees Buurman 
stichting 
Herkomst: Curacaostraat 
3 
Kerk 

230 

29 Hans Bayens  Keramisch 
muurreliëf  

1966 Obrechtstraat 2 
Vml. School 

239 

30 Gunhild 
Kristensen 

Tweedelig 
glasmozaïek  
in kapel 

1965 Houtlaan 55 
Ziekenhuis kapel 

246 

31 Huib 
Noorlander 

Reliëfs brons 
kapeldeuren 

1965 Houtlaan 55 
Ziekenhuis kapel 

252 
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32 Jan Meine 
Jansen 
 

Glas-in –beton 
 

1966 Stationsplein 107 
Kantoorgebouw  

 

263 

33 Onbekend Keramisch reliëf 
 

1966 Stationsplein 107 
Kantoorgebouw 

 

275 

34 Henny Bal 
 

Scherftegelmozaï
ek 
 

1966 Bizetpad 1 
School 

 

279 

35 Jan 
Groenestein 
 

Keramisch 
tegeltableau 
 

1966 Telderskade 46 
School 

 

287 

36 
 

Louis Smeets Glas-in-lood 
Paulusraam en 
tympaan 
ramen 

1966 Boshuizerlaan 11-13 
Kerk 

 

294 

37 
 

Louis Smeets 
  

Glas-in-lood 
Zeven 
Sacramenten 
 

1966 Boshuizerlaan 11-13 
Kerk 

 

305 

38 Josje Smit 
 

Wandreliëf 
 

1966 
 

Opslag 
Herkomst: 
Eijmerspoelstraat 
School 

 

315 

39 Wilfred Voet 
 

Houtreliëf   
 
 

1968 Vijf Meilaan 210 /  
Eduard van 
Beinumstraat 2 
School 

 

321 

40 Onbekend Keramisch reliëf 
 

1969 César Franckstraat 38 
Apostolisch 
Genootschap 

 

329 

41 Onbekend Keramisch reliëf  
 

1972 (Vrijheidslaan) 
Rosenburch 1-193  
appartementencomplex 

 

333 
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42 Frans de Wit 
 

Metalen reliëf  
 

1974 
 

Opslag 
Herkomst: 
Sumatrastraat 120 
Vml. school 

 

339 

43 Onbekend Muurreliëf 
 

1977? 
 

Ter Haarkade 1 
School 

 

345 

44 Frans de Wit Beton sculptuur 
 

1977 Vondellaan 35 
School 

 

348 

45 Frans van der 
Veld 
 

Keramisch reliëf 
 

1978 Bizetpad 1  
Schoolplein 

 

354 

46 Onbekend Tableaus met 
mozaïek 

Onbekend Boerhaavelaan 44 
School 

 

360 

47 Onbekend Acht vierkante 
tableaus met 
mozaïeken in 
trappenhuis 

Onbekend Boerhaavelaan 44 
School 

 

368 

48 Onbekend Glas-in-
loodramen kapel 

Onbekend Hof van Roomburgh 46 
Kapel zorgcentrum 

 

373 
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Inleiding 

Monumentale kunst is een nagelvaste kunst, specifiek voor een gebouw en voor een speciale 

plek ontworpen. Het is een gebonden kunst in tegenstelling tot de vrije kunst omdat het 

afhankelijk is van de wensen van een opdrachtgever en architect.  

De zeer uiteenlopende technieken als glas-in-loodramen, glas-in-betonramen, keramische 

reliëfs, sgraffito’s, wandschilderingen en mozaïeken hebben heel wat gebouwen verrijkt. 

Een van de bijzonderheden is ook dat het formaat indrukwekkend groot kan zijn.  

Deze site-specific kunst is niet iets nieuws, het bestaat al eeuwen met talloze voorbeelden: 

tempels, kerken en stadhuizen. Traditioneel diende het als explicateur van de functie van het 

gebouw en moest om die reden begrijpelijk en/of symbolisch zijn. 

De opleving van de Monumentale kunst ontstond begin jaren vijftig en kwam tot bloei in de 

jaren vijftig en zestig. Dat was grotendeels te danken aan een initiatief van het Rijk dat in 

1952 een percentageregeling instelde, die inhield dat 1½ procent van de bouwsom van 

nieuwe rijksgebouwen besteed kon worden aan kunst. De overheid spande zich op allerlei 

manieren in voor een vernieuwde samenleving die herstelde van de gevolgen van de Tweede 

Wereldoorlog. Het ideaal was een betere wereld zonder agressie met een harmonieuze 

samenleving in een goed verzorgde en fraaie doelmatige woonomgeving. Kunstwerken 

dragen daaraan bij en functioneren beter in de directe leefomgeving van de mensen dan in 

musea, was de overtuiging. De percentageregeling was zodoende een actieve cultuurpolitiek. 

De regeling die langzaam op gang kwam, verenigde de architect, die een gezonde en mooie 

woonomgeving ontwierp, met de monumentale kunstenaar die optrad als de ontwerper van 

beeldende kunst en schoonheid. De architect schiep de werkelijkheid en de kunstenaar 

verbeeldde de werkelijkheid in allerlei vormen. Er was veel werk aan de wederopbouw van 

Nederland voor de architecten, in tegenstelling tot de monumentale kunstenaars die 

afhankelijk waren van opdrachten. De kunstenaars voelden zich niet alleen gesteund door de 

percentageregeling maar zagen het ook als een verworven recht. De twee werelden van 

architect en kunstenaar waren verschillend en in de jaren vijftig begrepen ze elkaar niet 

altijd. De architecten waren bang dat het kunstwerk een te grote ingreep op hun ruimtelijke 

architectonische ontwerp zou zijn terwijl de kunstenaars streden voor hun artistieke vrijheid. 

Om verrassingen te voorkomen kozen ze vaak een of meer vaste kunstenaars uit die ze het 

meest bewonderden en vertrouwden.  

Om meer invloed uit te oefenen, organiseerde een aantal kunstenaars zich ondermeer in de 

Vereniging van beoefenaars van de Monumentale Kunsten (VbMK). Ondanks de kritische 

noten over en weer, is er in een groot gebouwen monumentale kunstwerken aangebracht. 

Een aantal vormen een harmonisch geheel, een ware synthese van kunst en architectuur.  

Veel monumentale kunstenaars werkten net als de ‘vrije kunstenaars’ in het begin van de 

jaren vijftig in een figuratieve stijl die zich langzamerhand transformeerde tot een abstract-

figuratieve stijl.   

Eind jaren vijftig en begin jaren zestig groeide bij de jonge Nederlandse generatie, de 

interesse voor Abstracte en Abstract-Geometrische kunst zoals Art Concret. De tot dan toe 

op de voet gevolgde belangstelling voor alles wat uit het kunstcentrum Parijs kwam, 

vervaagde en werd vervangen door Amerikaanse kunst waar een bepaald concept aan ten 
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grondslag lag. Het toonaangevende Amsterdamse Stedelijk Museum met de bevlogen 

directeur Willem Sandberg, maakte spraakmakende tentoonstellingen met nieuwe 

internationale –vaak abstracte- kunststromingen als Action Painting, Colorfield, Hard-edge 

maar ook Pop-art. Deze Abstracte, Conceptuele en Concrete kunst naar de maatstaven van 

invloedrijke Amerikaanse musea als het MOMO, kunstcritici als Herbert Read en 

kunstcollectioneurs als Peggy Guggenheim ‘veroverden’ de musea, tijdschriften en 

universiteiten.  

Hierdoor nam in de jaren zestig en zeventig langzaam maar zeker de belangstelling voor de 

Nederlandse Monumentale kunst af omdat hun figuratieve kunst volgens deze 

‘internationale maatstaven’ niet interessant meer was. Deze kunstenaarsgeneratie die in de 

jaren vijftig en zestig de toon aangaf, werd steeds meer genegeerd en op den duur werd er 

in de pers, in musea en zelfs op kunsthistorische opleidingen geen woord meer over 

gesproken en geschreven. Het meer dan dertig jaar negeren van deze uitingvorm van 

Nederlands Kunsthistorisch Erfgoed betekende ook dat er weinig kennis over deze 

kunstwerken verzameld is.  

Veel van deze nagel- of spijkervaste monumentale kunstwerken is in de loop der jaren 

verdwenen. De saneringsgolven die Nederland sinds de jaren vijftig en zestig hebben 

ondergaan, hebben ook daartoe bijgedragen. In eerste instantie betrof het de in onbruik 

geraakte gebouwen, fabrieken en ook kerken. De trent zette zich ook daarna door en de 

veranderde maatschappij eiste ook haar tol. Overheidsinstanties privatiseerden, scholen 

verhuisden naar nieuwe grotere gebouwen nadat ze massaal waren gefuseerd na diverse 

onderwijsvernieuwingen. Het duurde niet lang meer tot dat ook de gebouwen uit de 

wederopbouwtijd, die om diverse redenen ‘niet meer in de moderne tijd pasten’ aan de beurt 

waren voor sloop. Hierdoor zijn veel kunstwerken verdwenen.  

Gemeentes die na het afstoten in bezit kwamen van deze gebouwen, werden vaak verrast 

door een monumentaal kunstwerk. Meestal is de naam van de kunstenaar niet bekend, is het 

archief niet meer volledig om nog enig onderzoek te doen en zijn de opdrachtgevers niet 

meer onder ons. Het niet kunnen duiden en plaatsen van het werk levert doorgaans de 

meeste vragen op.  
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Nederland, Monumentale Kunst voor 1940 

Het verrijken van een gebouw met kunstwerken is een eeuwenoud concept. Het gaat niet 

alleen om de verduidelijking van de functie van een gebouw maar vaak ook om de 

verbeelding van de voorname status en macht. De beelden in het driehoekige tympaan van 

het Stadhuis nu Paleis op de Dam, stellen een strijdvaardige vrouw, ‘de Stedenmaagd’ voor, 

die omringd wordt door mytische zeewezens en –goden. Ze symboliseren de macht van 

Amsterdam in de Gouden Eeuw en de dominante positie van de stadstaat in de wereldhandel 

en op de zeeroutes.  

Een voorbeeld van een beeld met een symbolische functie, die indertijd goed begrepen werd 

maar vandaag de dag minder vanzelfsprekend is, is het beeld van de barmhartige Heilige 

Elisabeth. Dat was voor de toen Rooms-katholieke bevolking het symbool dat het gebouw 

een gasthuis was voor zieken. Veel mensen konden niet lezen en een afbeelding verklaarde 

meer dan een geschreven woord. Beelden en schilderingen in kerken zijn vanzelfsprekend 

ook aangebracht voor verering en contemplatie en had een narratieve, verhalende strekking 

omdat het begrijpelijk en verstaanbaar moest zijn. 

De geschiedenis van de huidige ‘Monumentale kunst’ en de 

eerste vormen van een percentageregeling, voert terug tot in 

de late negentiende eeuw met de bouw van Rijksmuseum van 

architect Pierre Cuypers. Het Rijksmuseum werd verfraaid met 

veel kunstwerken omdat het de allure moest uitstralen van een 

museum van nationale trots, een monument voor het 

vaderlands verleden. Cuypers wist hiervoor de steun te winnen 

van het Hoofd van de Afdeling Kunsten en Wetenschappen bij 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Jhr. Victor de Steurs. De 

katholieke De Steurs stond niet alleen bekend om zijn 

voorliefde voor kunst maar vooral ook door de overtuiging dat   

Links De Steurs met Cuypers     kunst een beschavende en verheffende invloed op de bevolking 

zou hebben.1 Samen met Cuypers ontwierp De Steurs het decoratie programma van het 

prestigieuze Rijksmuseum dat bestond uit beeldhouwwerken, gebrandschilderd glas en 

muurschilderingen. De Steurs bleek onvermoeibaar in zijn pogingen om voldoende geld van 

het departement los te krijgen voor het bouwprogramma van zijn afdeling. In 1873 pleitte 

hij voor het reserveren van 2 à 3 % van het Rijksbudget voor het realiseren van 

kunsttoepassingen aan overheidsgebouwen. Daarmee was hij de eerste die de 

percentageregeling opperde als instrument om de kunst in gebouwen te verwezelijkingen. 2 

Het Rijksmuseum was met de bouwsom van 2 miljoen gulden lange tijd het duurste gebouw 

van Nederland.3 Overigens bezit het Leidse Academiegebouw op de trappen een 

‘reconstruction’ wandschildering van De Steurs die hij als rechtenstudent heeft gemaakt.   

Deze percentageregeling was van korte duur en in het eerste jaren 

van de twintigste eeuw als maatregel verlaten. Maar in 1921, na de 

karige tijd rond de Eerste Wereldoorlog, werd de 

percentageregeling weer ingevoerd. Het was indertijd, net als in de 

naoorlogse periode ook bedoeld als steunmaatregel voor de 

noodlijdende kunstenaars. Het Rijk gaf met het instellen van de 
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percentageregeling een voorbeeld aan gemeentes, een aantal namen dit instrument over. 

Het Rijk stimuleerde het door 50% van de kosten op zich te nemen. 

De Dienst Landgebouwen (de voorloper van de Rijksgebouwendienst) gaf het voorbeeld en 

had in die tijd twee beeldhouwers in dienst voor het maken van bouwbeelden. Deze 

rijksbeeldhouwers, Hendrik van den Eijnde en Joop van Lunteren werkten onder leiding van 

rijksbouwmeester Henry Teeuwisse die zijn team had uitgebreid met drie architecten, Joop 

Crouwel, Juul Luthmann en Cornelis Jouke Blaauw. Ze ontwierpen rijksuniversiteiten, 

rijkshogescholen en gebouwen voor het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 

(PTT) die zowel in architectuur als in diverse kunsttoepassingen, uitblonken als voorname 

representatieve rijk gedecoreerde gebouwen.4  

Naast de leidinggevende rol van het Rijk was vooral Amsterdam actief op het gebied van 

Monumentale kunst. Het idee dat kunst een positieve invloed op de opgroeiende mens zou 

hebben, omschreef de Amsterdamse pedagoog Jan Ligthart in 1912: ‘In ‘t buitenland, en (...) 

ook in ons land, openbaart zich een streven om prachtige schoolgebouwen te stichten, ware 

schoolpaleizen. Bouwkunst, schilderkunst, beeldhouwkunst moeten samenwerken om de 

leerende jeugd al vroegtijdig onder de opvoedende kracht der schoonheid te brengen’.5  

Amsterdam nam in 1916 Hildo Krop aan als officieuze stadsbeeldhouwer die vooral 

opdrachten kreeg voor reliëfs en beelden aan scholen en bruggen. In 1923 installeerde 

wethouder Floor Wibaut van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (SDAP) het 

gemeentelijk Bureau Kunstzaken dat regelmatig kunstopdrachten regelde voor nieuwe 

gebouwen. Uiteraard profiteerde de stad ook van de Rijkssteunmaatregel die toen van kracht 

was. Nog geen jaar later, in 1924, zag het Rijk zich genoodzaakt om te gaan bezuinigen en 

reorganiseren door de economische crisis. Het Rijksinitiatief om de 50%-regeling van de 

kosten op zich te nemen, kwam te vervallen waardoor ook de meeste gemeentes de 

percentageregelingen lieten varen. De Amsterdamse SDAP-wethouder Emanuel Boekman 

pleitte er voor dat Amsterdam met haar vele armlastige kunstenaars de steunmaatregeling 

zou handhaven maar verwachtte wel iets terug van de kunstenaars. Voor de noodlijdende 

kunstenaars werd in 1935 het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars opgericht dat werk kocht 

en verkocht van kunstenaars. 

De meeste monumentale kunstenaars woonden in en rond de steden Amsterdam, Rotterdam 

en Maastricht waar de kunstacademies zich bevonden. Het kloppende hart was de 

Rijksacademie van Beeldende Kunsten. Deze academie, onder leiding van de veelzijdige 

kunstenaar hoogleraar/directeur Richard Roland Holst, stuurde de afdeling Monumentale en 

Versierende Kunst in de richting van de Gemeenschapskunst. Kunst in de architectuur werd 

door Roland Holst beschouwd als de meest geschikte manier om kunst onder de mensen te 

brengen in plaats van te verwachten dat ze naar het museum zouden komen om kunst te 

bewonderen. 

Na het aftreden van Roland Holst in 1935 nam de Duitse Expressionistische schilder Heinrich 

Campendonk de leiding over van deze afdeling. Campendonk, die bij de oprichting van 

Expressionistische beweging Der Blaue Reiter was betrokken, vond dat kunst ook dienstbaar 

aan de architectuur moet zijn. Kunst moet het architectonisch concept versterken.  
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Leiden, Monumentale Kunst voor 1940 

Dat er Leiden, voor zover bekend in de vooroorlogse periode geen gemeentelijke 

percentageregeling voor kunst was ingesteld, wil niet zeggen dat er ook geen 

kunstopdrachten zijn uitgevoerd. Aan de decoratie van middelbare scholen en andere 

belangrijke gebouwen werd in die tijd ook in Leiden geld vrij gemaakt. 

De meeste Leidse kunstwerken waren aan belangrijke onderwijsgebouwen geplaatst om 

samen met de architectuur te benadrukken dat deze scholen kinderen van ‘goeden huize’ 

opleidden. De in 1915 gebouwde Hogere Burger School (HBS) aan de Burggravenlaan van de 

architect Willem Dudok is een vroeg voorbeeld. De Leidse kunstenaar en keramist Willem 

Christiaan Brouwer 6 maakte van aardewerk ornamenten en gevelbeeldjes die verwijzen naar 

de onderwijsfunctie. Een uil met een boek staat symbool voor leergierigheid en het –slimme 

nieuwsgierig – aapje met een reageerbuis verbeeldt de leergierigheid en het experimenteren 

van de jeugd. De zandloper aan de gevel diende om de jeugd aan te sporen goed met hun 

tijd om te gaan omdat de tijd snel voorbij gaat.  

Het bouwaardewerk van Brouwer werd geroemd in heel Nederland. Vanaf 1907 kreeg hij tal 

van opdrachten zoals voor het prestigieuze Vredespaleis in Den Haag van de architect J.A.G. 

van der Steur. Brouwer was actief in de Leidse kunstenaarsvereniging De Kunst om de Kunst 

en gaf regelmatig lezingen. De Gijselaar-zitbank aan de Rapenburg is een van zijn 

bekendste Leidse bouwaardewerk kunstwerken. Dudok gaf Brouwer ook de opdracht voor 

het gebouw van het Leidsch Dagblad (1916-1917) aan de Witte Singel 1.7 Hij creëerde voor 

dit gebouw in de trant van de Amsterdamse School, bouwaardewerk decoraties met woorden 

die in zekere zin de functie van een journalist omschrijven: ‘spreken en schrijven’ en het 

beeld van een haan, dat symbool staat voor de vroege ochtendedities van de krant. 

De terracotta reliëf-beeldjes aan het exterieur van de Christelijke HBS aan de Kagerstraat, in 

1924 gebouwd door de Leidse architect Fontein, zijn vermoedelijk het werk van Brouwer. 

Ook deze beeldjes verduidelijken niet alleen de functie van het gebouw maar ook het feit dat 

het een belangrijk en voornaam Christelijk schoolgebouw is. In het trappenhuis siert een 

groot kleurig glas-in-loodraam van de glazenier J. Broere uit Rotterdam waarop Christus te 

zien is die met zijn leerlingen door de korenvelden loopt. 

Het Rooms-katholieke Bonaventuracollege (1931) aan de Mariënpoelstraat 4, van architect 

Henri Thunnissen heeft waarschijnlijk van alle Leidse scholen de grootste collectie kunst. 

J. Broere glas-in-loodraam, Christelijke HBS aan de Kagerstraat, 1924

Pieter Biesot, Rooms-katholieke Bonaventuracollege Mariënpoelstraat 1931 
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Aan de gevel sieren twee grote gestileerde beelden van steen die de patroonheiligen Sint 

Bonaventura en Sint Petrus voorstellen. Ze zijn gemaakt door Pieter Biesot. Zijn naam is 

vooral verbonden aan het gebouw van Peek en Cloppenburg aan de Grote Marktstraat in Den 

Haag. Ook in de aula, indertijd een bijzonderheid in de schoolontwerpen, zijn grote 

gestileerde beelden geïntegreerd van een nog onbekende kunstenaar. De school vroeg 

indertijd wel subsidie aan het college van Burgemeester en Wethouder om het tekort in de 

bouwkosten te vereffenen.  

De Leidse Universiteit, als hoogste en meest prestieuze onderwijsinstelling is ook bedeeld 

met kunstwerken zoals de glas-in-loodramen van de Leidse kunstenaar Harm Kamerlingh 

Onnes in het Natuurkundig Laboratorium.8 Deze kunstenaar is bekend door de glas-in-

loodramen in het vakantiehuis De Vonk van architect J.J.P. Oud in Noordwijkerhout. 

Fraai zijn ook verschillende muurschilderingen en glas-in-loodramen in Leidse 

kerkgebouwen zoals die van de kunstenaar Chris Lebeau, in de in 1925-1926 door architect 

Bernard Buurman gebouwde Oud-katholieke kerk H.H. Fredericus en Odulphus aan de 

Zoeterwoudse Singel.9 

De abstracte ramen in de 1925 gebouwde St Josephkerk aan de Herensingel 3 van architect 

Jan van der Laan zijn de laatst overgebleven ramen van Cor Alons. Alexander Petrus 

Asperslag maakte een wandschildering en Wijnand Geraedts 16 kruisweg ‘staties’ (1943). 

De Petrus en Pauluskerk van de Petrusparochie, gebouwd door architect Kropholler in 1935 

heeft een glas-in-loodraam van Han Bijvoet en beelden van de beeldhouwer Albert Termote. 

Links Chris Lebeau, schilderingen en glas-in-lood (1925 en 1936) Kapel H.H. Fredericus en Odulphus 

(arch. Buurman) aan de Zoeterwoudse Singel.  

Midden Cor Alons, glas-in-loodramen en Alexander Petrus Asperslagh wandschildering en Wijnand 

Geraedts 16 kruisweg’staties’ (1943). 

Rechts: Lode Sengers werkend aan zijn wandschildering ‘Op weg naar het werk’ en ‘Huiselijke 

bezigheden’ in de Edelachtbaar-sigarenfabriek Leiden 1937, 9/7/1937. 

Het verlenen van kunstopdrachten was in het interbellum een zaak van architecten. Met 

name het Rooms-katholieke architectenbureau Van der Laan was een belangrijke 

opdrachtgever van kunstopdrachten voor katholieke kunst wel te verstaan. Voor de Rooms-

Katholieke Vakschool voor Meisjesschool aan het Galgewater ontwierp Joan Collette in 

opdracht van Van der Laan in 1931 een driedelig glas-in-loodraam dat ‘De wijze en de 

dwaze maagden’ voorstelt. Bij de verhuizing van de school naar de Boerhaavelaan, is 

kunstwerk meegenomen. Colette heeft vrijwel tegelijkertijd in 1929 voor het Katholieke Sint-

Elisabeth Gasthuis aan de Kloosterpoort, drie glas-in-loodramen gemaakt die het leven Sint 

Franciscus en Sint Elisabeth voorstellen. 10 Veel van deze kunstwerken zijn indertijd in de 

Leidse dagbladen gepubliceerd en vandaag de dag na te lezen, in het online krantenarchief 

van de website van de Erfgoed Leiden en Omstreken. 
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Voor de muurschildering van de Hartebrugkerk 

koos Van der Laan de schilder Lode Sengers uit. Hij 

was in de jaren dertig in Leiden komen wonen en 

als kunstenaar in de stad gerespecteerd. In de 

wederopbouwjaren nam hij zitting in de 

Adviescommissie voor Sociale Kunstopdrachten. Hij 

maakte wandschilderingen zoals in 1937 in de 

Edelachtbaar-sigarenfabriek en op de baby-afdeling 

van het toen nieuwe V&D-warenhuis, zo blijkt uit 

het boek ‘De Dageraad van de Moderne Kunst.    

Joan Collette, Wijze en Dwaze Maagden          Leiden en omgeving 1890-1940’, onder redactie 

     van Doris Wintgens Hötte. Dit boek verscheen in 

1999 ter gelegenheid van een tentoonstelling in De Lakenhal. In diverse essay’s worden 

facetten van de Leidse vooroorlogse kunst en ook gebouwgebonden kunst belicht.  

Vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog opende Leiden het door architect 

Cornelis Jouke Blaauw herbouwde Stadhuis (1935-1940). Het Leidse Stadhuis was 1929 door 

brand verwoest. Het heeft een interieur dat door het gebruik van marmer een rijke uitstraling 

heeft. Voor de kunstwerken waarvan de meeste in 1939-1940 zijn aangebracht, liet Blaauw 

aan de gemeenteraad weten dat hij hiervoor het -toen hoge- bedrag van fl 100.000,- in 

gedachte had, aldus het Leids Dagblad 3-2-1939. Blaauw, van 1919 tot 1924 werkzaam bij 

de Dienst Landsgebouwen, was een voorstander van kunst in de architectuur. Hij was 

medeoprichter van het kunstblad Wendingen waarin hij pleidooien hield voor dé bouwkunst 

die gekenmerkt werd door de integratie van kunst en architectuur, de Amsterdamse 

School.11 Aan het stadhuis werkten bekende kunstenaars mee zoals de beeldhouwers Hildo 

Krop, Frits van Hall, Mari Andriessen, Johan Polet, Leendert Verstoep, Cornelia Franzen-

Heslenfield en beeldende kunstenaars als M.C. Esscher, Jan Eloy, Leo Brom, Chris de Moor en 

Lode Sengers.12 

Hildo Krop hakte in 1939 twee gevelbeelden die ‘Gezag en Vrijheid’ voorstellen, in 1941 het 

beeld de ‘Windroos’ in de hal van de Burgerzaal en de vier personificaties van Noord, Zuid, 

Oost en West. Pieter Hofman maakte in 1940 een glas-in-loodraam.  

Professor Oswald Wenckebach voltooide in 1941 twee Classicistische beelden bij de entree 

van het gebouw van de Praeventieve Geneeskunde aan de Wassenaarseweg.  

Links interieur stadhuis Leiden. Rechts Oswald Wenckebach twee beelden Praeventieve Geneeskunde 
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Nederland, de Monumentale kunst na de Tweede Wereldoorlog 

Eind jaren veertig zochten architecten en kunstenaars toenadering tot elkaar omdat ze het 

ideaal een synthese der kunsten wilden nastreven. Het idee was bij de moderne architecten 

ontstaan op internationale vergaderingen van het Congrès Internationaux d’Architecture 

Moderne –CIAM- waarin de invloedrijke architect en voorvechter van kunst in de 

architectuur, Le Corbusier zitting in had. In het tijdschrift Forum en op tentoonstellingen 

discussieerden de architecten met de kunstenaars over de intenties en de mogelijkheden.   

In 1947 werd in regeringskringen het idee gelanceerd om 2½ % 

van de bouwsom daaraan te besteden. Het doel was 

‘volksopvoeding door een actieve cultuurpolitiek te voeren.’ Een 

van de inititiatiefnemers was het hoofd Beeldende Kunsten van het 

Ministerie Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (OK&W) Bram 

Hammacher. Het percentage van 2½ %  bleek te hoog. In 1951 

werd het aangepast en in 1952 werd de percentageregeling van  

1½ % van de bouwsom voor rijksgebouwen ingesteld. 

Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff kreeg de leiding    

Gijbert Friedhoff                 omdat de ontwerpen voor rijksgebouwen tot stand kwamen in de 

ontwerp-kamers van de Rijksgebouwendienst. In 1955 werd de regeling uitgebreid met de 

1%-regeling voor scholen. In eerste instantie waren ze alleen bedoeld voor rijksgebouwen en 

rijksscholen maar in de loop der jaren kwamen ook andere gebouwen er voor in aanmerking. 

Veel gemeentes volgden het voorbeeld van het Rijk.  

De percentageregeling was niet alleen bedoeld als een beschavingsoffensief, maar ook nu 

om de noodlijdende kunstenaars aan opdrachten te helpen staat te lezen in de publicatie van 

het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen: ‘Grote delen van de bevolking 

zullen daardoor veelvuldig op ongezochte wijze met de beeldende kunst in haar 

verschillende schakeringen in aanraking kunnen komen en geleiderlijk meer mede vertrouwd 

raken. (…) Voorts wordt de mogelijkheid vergroot tot het verlenen van opdrachten aan 

beeldende kunstenaar.’ 

Het eerste gebouw vol met indrukwekkende kunstwerken 

dat de Rijksgebouwendienst presenteerde, was het gebouw 

voor het gebouw van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten 

& Wetenschappen (OK&W). Het diende als hét voorbeeld 

van de percentageregeling. Rijksbouwmeester Friedhoff 

koos zelf de kunstenaars en zorgde bij de opdrachten voor 

een evenwichtige verdeling van een groot scala van diverse 

technieken.  

De kunst traditioneel als explicateur van de functie was herkenbaar in dit ministerie. Niet 

alleen het exterieur maar ook het interieur weerspiegelden de nationale trots van het 

Nederlandse onderwijs, de kunsten en de diverse wetenschappen. Iedereen die het 

ministeriegebouw bezocht, hoefde niet te twijfelen aan de belangrijke status van dit pand.  

In de keuze van de kunstenaars kwamen vooral de leden van de Vereniging van beoefenaars 

van de Monumentale Kunsten (VbMK) aan bod. De in 1953 opgerichtte VbMK bestond uit 

kunstenaars die in de eerste plaats ‘vakbekwaam’ waren en die de ballotage doorstaan 

18



hadden. Forum, het maandblad voor gebonden kunsten was hun belangrijkste spreekbuis. 

Als VbMK organiseerden ze tentoonstellingen waarvan de belangrijkste ‘De Opdracht’ in 

1956 in het Amsterdamse Stedelijk Museum was. Als afgestudeerden aan de opleiding 

Monumentale Kunst aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten, benadrukten ze hun 

vakbekwaamheid in de diverse technieken. 

De VbMK had bekende leden zoals Harry op de Laak, professor aan de Rijksacademie, 

Berend Hendriks, later docent aan de Arnhemse Academie, Lex Horn, Wally Elenbaas, 

Herman Berserik, Jan Groenestein maar ook Chris de Moor, adviseur bij de PTT die veel grote 

projecten realiseerde. Een aantal van deze 

kunstenaars voerden ook opdrachten in Leiden uit. 

In de 1955 werd de LIGA Nieuw Beelden opgericht 

waarin vooral kunstenaars zaten die abstract en 

abstract-geometrisch werkten en waarvan een aantal  

zich aangetrokken voelden tot de Art Concret. Deze 

groep was vele malen groter en hierin zaten 

kunstenaars van ondermeer de Nederlandse 

Experimentele Groep (Cobra), Constant Nieuwenhuys, 

Armando, Andre Volten, Ben Guntenaar en Frieda 

Harry op de Laak, wandschildering            Hunziker maar ook architecten als Jaap Bakema, 

 School Ter Haarkade (verdwenen)             Gerrit Rietveld en Aldo van Eyck. Ook deze groep 

     hield tentoonstellingen in het Stedelijk Museum in 

Amsterdam. Een andere belangrijke kunstenaarsvereniging was de Limburgse afdeling van 

de Algemeen Katholiek Kunstenaars Vereniging die van 1920 tot 1963 bestond en daarna 

een verbond werd. Bekende leden waren Geurt Brinkgreve en Lambert Simon. Deze 

kunstenaars werkten van oudsher samen met vooral architecten die ook Rooms-katholiek 

waren en vaak traditioneel werkten. 

 Berend Hendriks, 54 glas-in-betonramen,  Christelijke Huishoudschool  Toussaintkade 
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Leiden, Toepassing van de percentageregeling van het Rijk 

De Rijksgebouwendienst heeft vanaf de instelling van de percentageregeling in 1952 tot en 

met 1960, rond de 233 kunstopdrachten verleend en in de periode 1961 tot en met 1970 is 

het getal bijna verdubbeld tot circa 405 opdrachten.  

In de Gemeente Leiden zijn er in de jaren vijftig elf kunstwerken met de percentageregeling 

van het Rijk uitgevoerd en in de jaren zestig elf of twaalf kunstwerken. De meeste zijn 

besteed aan de Rijksuniversiteit Leiden. De eerste opdrachten zijn in 1956 gegeven aan de  

Leidse kunstenaar Will Tweehuysen voor een wandschildering in de Gravensteen op het 

Pieterskerkhof 6, (monument) aan Frans Vollmer in het Rijksherbarium (verdwenen) en aan 

Karla Wenckebach voor een serie glas-in-loodramen (verdwenen) in het Anorganische 

Laboratorium van architect Engberts op de Hugo de Grootstraat. In hetzelfde jaar maakte 

haar vader, de beeldhouwer professor Oswald Wenckebach, twee grote hoekstenen met vier 

portretbeelden van beroemde natuurkundigen voor de gevel van het Universitair 

Physiologisch Laboratorium op de Wassenaarseweg (architect Mertens) voor fl 25.032,00.  

Hij ontwierp daar ook betonreliëfs met Latijnse namen van beroemde geleerden in dat 

vakgebied. In het naslagwerk van de Rijksbouwmeesters ‘In Opdracht, zestig jaar 

percentageregeling’ wordt Oswald Wenckebach door de Amerikaanse kunsthistoricus 

professor Lloyd W. Benyamin geroemd. Zijn kunst vindt hij een van de hoogtepunten van de 

‘vroege opdrachten voor monumentale kunst, uit de dagen van het ‘decoratief verfraaien van 

gebouwen’. Het artikel wordt geïllustreerd door een foto van een van deze twee Leidse 

portretbeelden.13 

In hetzelfde Physiologisch Laboratorium zijn nog twee fraaie percentageopdrachten uit de 

jaren vijftig aanwezig. De in Nederland wonende Italiaan Luigi de Lerma ontwierp en maakte 

zelf meerdelig mozaïeken die destijds het hoge bedrag van fl 12.000,00 hebben gekost.     

Ze sieren de beide tegenover elkaar staande muren op de eerste verdieping in de hal. 

Marinus van der Neut schilderde daar voor fl 4.500,00 de voormalige kantine de Vier 

Jaargetijden in zijn kenmerkende stijl. Van der Neut realiseerde indertijd ook een 

wandschildering in het Ministerie van Landbouw.  

Links, Karla Wenckebach, glas-in-lood, Anorganische Laboratorium,  

Rechts, Oswald Wenckebach, Portretbeelden en letterreliëfs Physiologisch Laboratorium 
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Het Leidse Architectenbureau Van Oerle en Schrama bouwden in opdracht van de 

Rijksgebouwendienst het Torengebouw van het Van Der Klaauw Zoölogisch Laboratorium 

(1956-1962) aan de Kaiserstraat 63. Ze verdeelden de opdrachten onder twee kunstenaars: 

J.B. Mouton maakte voor fl 4.400,- een hekwerk (verdwenen) en de keramiste en 

beeldhouwster Josje Smit maakte een keramisch wandobject voor fl 800,00. Het gebouw is 

afgebroken en het keramische gevelreliëf is opgeslagen door de universiteit in afwachting 

van een herplaatsing. 

De partner van Josje Smit, de beeldhouwer Cephas 

Stauthamer kreeg van Van Oerle, Schrama en Bos de 

opdracht voor een sculptuur bij het Van der Klaauw 

Laboratorium. Deze zeer goed betaalde opdracht,    

fl 37.000,00 viel niet in de smaak van de stadsarchitect 

ir.Theo Koch. Hij schreef op 23-7-1962: ‘De relatie 

tussen het beeld en zoölogie is mij niet duidelijk, tenzij 

de wanstaltig tot een visstaart uitgegroeide rechter 

hand en het beestje aan de voet deze zouden moeten 

brengen.’ Hij noemde het beeld ‘onnozel’ en schreef 

dat hij van mening was, ‘dat het jammer is, dat daarom 

de menselijke figuur op deze wijze is misbruikt’.  

In 1958 kreeg Lex Horn drie opdrachten voor het 

Biochemisch Laboratorium Clusius van de Leidse 

Universiteit. Horn maakte naast een wandschildering 

(verdwenen) een betonreliëf en een uitzonderlijke grote 

driedelige sgraffito voor fl 4.525,00 + fl 4.525,00 +    

fl 12.423,00. Het betonreliëf en de sgraffito zijn 

opgeslagen. Sgraffito is een weinig toegepaste en 

moeilijke techniek. Horn had in een half-abstract, half-figuratief Expressionisme een 

‘Compositie van elementen uit de alchemie’ verbeeld. Alchemisten, de ‘voorlopers’ van 

scheikundigen probeerden stenen in goud te veranderen. Op de begane grond is een 

blaasbalg met vlammen afgebeeld, daarboven een narwal met een mytische eenhoorn en een 

phoenix die uit het vuur opstijgt. Het betonreliëf verbeeldt het water en de lucht, en de 

sgraffito vuur en aarde. Door de goudgeel gekleurde aarde in de sgraffito zette Horn als het 

ware steen om in goud. Goud symboliseert rijkdom en kennis van de wetenschap.14 

In de inmiddels afgebroken Kliniek voor Keel-, Neus en -Oorheelkunde (KNO) van het Leids 

Universitair Centrum aan de Rijnsburgerweg 10, in 1961-1963 gebouwd door het 

Architectenbureau Jonkman en Van Dorp uit Leiden en Zeist, waren vijf percentage 

opdrachten van het Rijk aanwezig die –voor zover bekend- allemaal vernietigd zijn. Het 

waren twee mozaïeken van Bouke IJlstra, twee wandschilderingen van Nico Rolle en een 

wandschildering van Jan Meine Jansen. De kunstwerken waren voornamelijk figuratief.  

De glas-in-betonwand die Jan Meine Jansen, ook in opdracht van Jonkman en Van Dorp voor 

het Belastingkantoor aan het Stationsplein 107 is totaal abstract. Dit Abstract-Geometrische 

kunstwerk behoort tot de top van de nog aanwezige Leidse kunstwerken. Het heeft indertijd 

fl 64.900,00 gekost. Voor het begrip van de waarde van het geld: de weeknorm van de BKR 

voor kunstenaars die kostwinners waren, was in 1956 fl 60,00 per week en in 1965 fl 103,95 
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Peter Struycken, Tweedelig wandreliëf, UTS, MSG, Dieperpoellaan. Maquette eigendom van J.B. Lucas 

Deze glas-in-betonwand is een Abstract-Geometrisch glaskunstwerk en behoort tot de 

vroege ‘Concrete Kunst‘ in de architectuur. Het is een verbeelding van de vierde –niet 

meetbare- dimensie: ruimte-tijd omdat door de veranderde zonnestand de lichtprojectie en 

de kleuren van het gekleurde glas langzaam door de ruimte bewegen. De bezoeker begeeft 

zich door het kleurenspectrum en door de breking van het licht door het kleurloze glas kan 

het mystieke gevoel bij de bezoeker worden versterkt.  

Het sculptuur dat Wessel Couzijn maakte voor het gesloopte Kamerlingh Onneslaboratorium, 

in de Zonneveldstraat, behoort met de glas-in-betonwand van Jan Meine Jansen tot de 

duurste kunstwerken van Leiden uit die periode. Couzijn kreeg er fl 58.000,00 voor. Het 

staat bij een metershoog abstracte schilderij van Ger Lataster. Deze twee kunstwerken die 

niet tot de nagelvast Monumentale kunstwerken behoren, zijn op advies van de voormalig 

directeur van De Lakenhal, Jetteke Bolten-Rempt, na de sloop van het gebouw, herplaatst in 

de hal van het grote ronde gebouw van het Gorlaeus gebouw in het Biosciencepark.  

Een ander belangrijk kunstwerk ‘Wetmatige Beweging’ maakte de toen nog jonge Peter 

Struycken in 1966 voor fl 16.577,65.  Het was een van zijn eerste monumentale opdrachten 

in de Uitgebreid Technische School (UTS) van het Mathesis Scientiarium Genitrix op de 

Dieperpoellaan. Dit Systematische kunstwerk dat ook tot de Concrete Kunst behoort, 

bestond uit twee delen en was opgebouwd uit gekleurde U-profielen. Het paste bij de 

technische opleiding en verbeeldde de activiteit die binnen tot rust komt’. Een van de twee 

delen is jaren geleden verdwenen en in het over gebleven deel zijn de kleuren die van groot 

belang waren in het kunstwerk door een onbekende overgewit.  
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Links: Wessel Couzijn, beeld en Ger Lataster schilderij. Kamerlingh Onneslaboratorium (gesloopt) 

Rechts: beeld Cephas Stauthamer, Van der Klaauw Laboratorium   

Links, Rinus van der Neut 1959  Rechts, Luigi de Lerma, Laboratorium voor Fysiologie

Jan Meine Jansen, Belastingkantoor 1966
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Leiden, Gemeentelijke Percentageregeling 

Terwijl het Rijk in 1955, de 1½ % percentageregeling van 1952 uitbreidde met een 

percentageregeling van 1 % voor rijksschoolgebouwen nam de Gemeente Leiden daarvoor al, 

in 1954 het besluit om een percentageregeling van 1½ % in te voeren. Om precies te zijn: 

‘Op maandag 19 juli 1954 werd in de Leidse raad het voorstel besproken om bij de 

uitvoering van belangrijke gemeentelijke bouwwerken een bedrag van ten hoogste 1½ % van 

de bouwsom te bestemmen voor ‘decoratieve aankleding ter bevordering van cultuur’.15 ‘Het 

verfraaien van openbare gebouwen e.d. en het aanbrengen van decoratieve versieringen in 

schoolgebouwen, achten B. en W. een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden op 

cultureel gebied, waarop naar hun mening de overheid een stimulerende taak heeft te 

vervullen. In navolging van hetgeen thans door het Rijk en in andere gemeenten in dit 

opzicht geschiedt, menen zij, dat ook onze gemeente aan een actieve cultuurpolitiek haar 

bijdrage behoort te leveren door ten aanzien van die bouwwerken, welke daarvoor in 

aanmerking komen, een bedrag van ten hoogste 1½ % van de bouwsom te bestemmen voor 

de decoratieve versiering van die bouwwerken. De aard van deze versiering kan uiteraard 

zeer uiteenlopen (bijv. beeldhouwwerk, schilderijen, wandtapijten, mozaïeken, 

gebrandschilderde ramen e.d.) en de toepassing zal mitsdien worden bepaald door de 

mogelijkheden, welke ieder gebouw afzonderlijk heeft. (…) Ook zal de raad op de keuze van 

de kunstproducten enige invloed kunnen doen gelden’, schrijft de Leidse Courant op 14 juli 

1954, p.3.   

Burgemeester en Wethouder die de regeling uitvoerden, werd geadviseerd door de 

Gemeentelijke Commissie Kunstopdrachten en voor de uitvoering terzijde gestaan door de 

Directeur der Gemeentewerken. De eerste schoolgebouwen die volgens een schrijven van  

B & W op 15-6-1954, daarvoor in aanmerking kwamen, waren een school voor bijzonder 

lager onderwijs [BLO is een speciaal school] –op de Marnixstraat- en een gewone lagere 

school [GLO is een basisschool] op de Willem de Zwijgerlaan. 

Het was de in 1950 ingestelde Adviescommissie voor Culturele Zaken die zich in het begin 

stadium beraadde over de mogelijkheid om kunstwerken in gebouwen maar ook in de 

openbare ruimte als plantsoenen aan te brengen.16 Deze commissie stelde voor om 2% van 

de bouwsom voor scholen, de Stadsgehoorzaal en representatieve punten in woonwijken en 

bij bruggen te besteden. Daarmee konden ook de Leidse kunstenaars die in financiële 

problemen waren, geholpen worden.  

Het is interessant om na te gaan wie er in de commissie zat die de kunstenaars uitzocht en  

advies aan de gemeenteraad gaf over de besteding van de hoogte van het bedrag. Dit geeft 

inzicht in het hoe en waarom van de opdrachten. De archieven zijn helaas niet allemaal 

gevonden ondanks diepgravende pogingen van verschillende ambtenaren.  

In 1955 is het plan gelanceerd om een permanente commissie met bevoegde ‘deskundigen’ 

te vormen waarin de heer N.H. Zaalberg, de architecten Ir. M.O. Schutte en Ir. H. van Oerle en 

de Directeur van De Lakenhal J.N. van Wessem zouden moeten zitten. Is dit de Commissie 

Kunstopdrachten geworden? 

Het is duidelijk dat de directeur van de Lakenhal van het begin af aan, de vaste en een van 

de belangrijkste leden van deze commissie is geweest. Zijn expertise was vanzelfsprekend 

van grote waarde. Tot 1966 was dat Jan van Wessem en na 1966 Maarten Wurfbain.    
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De archieven tonen van beide leden een zeer betrokken inzet. Van Wessem die vanaf 1955 

directeur was, had een voorkeur voor figuratieve kunst maar negeerde de abstracte kunst 

niet, blijkt uit het opdrachtenbeleid. Zijn museumbeleid was gericht op een nauw contact 

met de bevolking en ook met de opgroeiende jeugd. Hij bezocht bijvoorbeeld scholen om 

onwillige schooldirecteuren over te halen om met de schoolklassen naar het museum te 

komen. Om de drempel ook voor het grote publiek te verlagen, stelde hij in de zomer van 

1966 in, dat de toegang voor een periode gratis was. 

In het najaar van 1966 nam hij ontslag om hoogleraar kunstgeschiedenis aan de 

Rijksacademie van Beeldende Kunst in Amsterdam te worden en later werd hij daar ook 

directeur. Zijn opvolger Maarten Wurfbain zette het beleid voort. Hij was geboren in Londen, 

studeerde in Leiden en was daarvoor conservator moderne kunst in Museum Boymans-Van 

Beuningen.  

De Commissie voor de Openbare Werken schreef op 28 juni 1954 dat niet elk bouwwerk 

maar alleen de ‘belangrijke bouw- en andere werken, die geacht worden daarvoor in 

aanmerking te komen’, een kunstwerk krijgen, en dat ‘het daarvoor uit te trekken 

percentage van de bouwsom en in elk geval afzonderlijk zal worden beoordeeld, doch ten 

hoogste 1½ % van de bouwsom zal bedragen’. De beoordeling wat een belangrijk bouwwerk 

was, leverde in de jaren vijftig vragen en discussies op en de rek die zit in de formulering 

‘ten hoogste 1 ½ % van de bouwsom’ was blijkbaar ook geen stimulans voor een ruime 

besteding. Dat zijn waarschijnlijk de redenen waarom er in Leiden gedurende de jaren vijftig 

weinig met de gemeentelijke percentageregeling is gerealiseerd. In de jaren zestig 

veranderde de situatie. 

Het eerste percentage kunstwerk is in 1956 gemaakt door de glazenier C.A. of P.A. Hofman 

en in bijzijn van de wethouder van onderwijs J.C. van Schaik feestelijk onthuld. Het is een 

glas-in-loodraam geworden in de hal van de lagere school aan de Willem de Zwijgerlaan. De 

kunstenaar had het sprookje Reinaard de Vos uitgebeeld volgens de kranten. 

Een maand daarvoor was de Dr. A van Voorthuysenschool voor buitengewoon lager 

onderwijs geopend. In de uitgebreide verslagen in de kranten over de opening van de 

school, gebouwd door de stadsarchitect Theo Koch, wordt niets geschreven over een 

wandschildering maar uit de archieven blijkt dat Kees Andrea die, vermoedelijk in een later 

stadium, wel gemaakt heeft. De beide kunstwerken zijn verdwenen en er zijn ook geen 

foto’s van gevonden. 

 Gerard van Remmen,     Ek van Zanten,     Ek van Zanten, 

 Schoolplein Oppenheimstraat     School Telderskade   School Boshuizerkade 
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In Leiden is in de tweede helft van de jaren vijftig een serie fraaie bijna identieke 

schoolgebouwen gebouwd. Deze Elpé aula-scholen van de firma Panagro zijn ontworpen 

door architect Landman. Ze staan of stonden ondermeer op de Boshuizerkade, Asserstraat 

(Chr), Du Rieustraat (R.K), Telderskade, Oppenheimstraat en de Sumatrastraat. 

Vijf jaar na het opleveren van deze schoolgebouwen, dus in de jaren zestig zijn er op de 

schoolpleinen bij een aantal van deze scholen beelden geplaatst. Op de Telderskade en de 

Boshuizerkade staan op het schoolterrein twee bronzen beeldjes van magere sportende 

kinderen, gemaakt door beeldhouwer Ek van Zanten: respectievelijk een hockeyspeler en 

twee kinderen die ‘haasje over’ springen. Op het schoolplein aan de Oppenheimstraat 4 is 

een beeld geplaatst van grindbeton dat twee worstelende jongens voorstelt.  

De boodschap die de beeldjes uitdragen is duidelijk: sporten en buiten spelen is gezond; 

een gezonde geest in een gezond lichaam. Het is mogelijk dat ze na advies van de 

Commissie Aankoop Beeldhouwwerken die in 1956 is ingesteld, aangekocht zijn.  

Omdat het kernmerk van Monumentale kunst is dat de kunst nagelvast is en specifiek voor 

het gebouw is ontworpen, is er voor gekozen om deze losstaande beelden buiten dit 

onderzoek te houden.  

De samenstelling van de Gemeentelijke Commissie Kunstopdrachten die de opdrachten van 

de percentagekunstwerken aan de Raad adviseerde bestond in 1962 uit: professor H.G. 

Beijen (archeoloog), K.P. Schuurman (esthetisch adviseur, mogelijk wordt hier Karel E. 

Schuurman, de conservator van het Haags Gemeentemuseum bedoeld), Theo Koch 

(Gemeente-architect) en Jan van Wessem (Directeur van De Lakenhal). Uit de archieven blijkt 

dat het beleid vooral in handen was van Van Wessem en Koch. Wanneer Koch in de 

commissie is benoemd, is nog niet gevonden. Hij ging in maart 1968 met pensioen. 

De Gemeenteraad besloot op 21 augustus 1962 een fonds op te richten waarin niet-gebruikt 

geld van de percentageregeling kon worden gestort. Het Leidsch Dagblad schreef: ‘met 

wijziging van het raadsbesluit van 19 juli 1954 te bepalen, dat voor alle in aanmerking 

komende gemeentelijke bouwwerken, waarvan de stichtingskosten een bedrag van f 50.000, 

te boven gaan, doch met uitzondering van de woningwetbouw, voor zover mogelijk een 

bedrag van 1½ % van de bouwsom wordt gestort in een te stellen fonds voor decoratieve 

versiering van bouwwerken.17 

Kunst in de Meisjes-HBS Louise de Coligny, 1962, aula met links het houtreliëf van Julia Braendle,  

midden het glas-in-loodraam van Gunhild Kristensen en rechts de glaswand van Herman Dijkstra. 
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Stadsarchitect Theo Koch bouwde in 1962 in de Kagerstraat, aan de Meisjes-HBS Louise de 

Coligny waarin hij naast de twee lokalenvleugels met een ruime aula ook een gymgebouw 

met zwembad realiseerde. De kunstopdrachten zijn niet in de archieven gevonden maar in 

het instructie-zwembad heeft de kunstenaar Kees Buurman een keramisch reliëf met vissen 

gemaakt. (verdwenen). Herman Dijkstra, creëerde een ‘claustrawand’ voor de entree. Het is 

een groot rastervormig scherm gevuld met gekleurd glas als een vorm van Art Concret. In de 

aula hangt naast het podium een groot half-abstract houtreliëf van Julia Braendle. Het glas-

in-loodraam van Gunhild Kristensen in de aula is een geschenk van de oud-leerlingen. Op 

de speelplaats staat, zoals op meerdere Leidse schoolpleinen een bronzen beeld van een of 

meer paarden van Frank Letterie.  

Kees Buurman  1962  Herman Berserik, 1963 Acrobaat    Hans Bayens, 1966 Spelende kinderen 

Poppenspeler (verdwenen)   nu op gevel flat Berlagestraat     School Obrechtstraat 

Henny Bal, Tegelreliëf aan de Cesar Franckstraat. 1966 

De opvolger van de Elpé aula-scholen voor kleuter- en lager onderwijs zijn de series 

systeem-scholen HB-80 die door Koch zijn ontworpen. Voor deze schoolgebouwen zijn 

diverse kunstenaars gevraagd. Ze kregen budget tussen de fl 5.600,00 en fl 6.000,00 in. 

Kees Buurman kreeg in 1962 de opdracht voor een gevelreliëf waarvoor hij in keramiek een 

‘Dansende poppenspeler’ aan de buitengevel van de Hammerskjöldschool aan de Johan 

Wagenaarstraat heeft gemaakt. (verdwenen) 

Voor de gevel van de school aan de Berlagestraat ontwierp Herman Berserik een betonreliëf. 

Dit kunstwerk is na de sloop van de school in een appartementenblok in de Berlagestraat 

geïntegreerd. Het is fraai reliëf met een clown die een circus-act uitvoert. 

De abstract werkende Henny Bal realiseerde een gevelbreed scherftegelreliëf voor de school 

aan de César Franckstraat. Het is een van de weinige vroege abstracte monumentale 

kunstwerken van Leiden.  
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Kees Andrea, kreeg in 1962 voor de tweede keer een opdracht voor een kunstwerk. De 

eerste was in 1956 voor de Dr. van Voorthuysenschool en de tweede betrof een kunstwerk in 

de aula van de Hervormde Lagere school aan de César Franckstraat. De wandschildering 

werd niet erg gewaardeerd door de school, constateerde Jan van Wessem tijdens een bezoek 

in 1964. Hij beklaagde zich er over dat er een piano en een opbergkast voor waren gezet. De 

onverschillige houding van de schoolleiding was niet een goed voorbeeld voor de jeugd, 

schreef hij. Ze zouden een verkeerd beeld krijgen en zeker niet met kunst vertrouwd raken. 

Hans Bayens kreeg de opdracht voor een kunstwerk in het speellokaal van de Rooms-

katholieke Oppenheimstraat maar binnen een paar dagen vroeg het bestuur van de school 

aan de gemeente om de opdracht te annuleren en die aan de Leidse kunstenaar Pieter 

Geraedts sr te geven. Dat werd goedgekeurd en Geraedts maakte daarvoor een metersbrede 

figuratieve schildering op panelen die nog wel bestaat maar inmiddels in particuliere handen 

is.  

De opdracht voor een kunstwerk aan de gevel van de Obrechtstraat die aan Jef Diederen was 

gegeven, stuitte op bezwaren bij de kunstenaar die aangaf liever voor een interieur te 

ontwerpen. Hij gaf de opdracht terug en die werd toen aan Hans Bayens doorgespeeld.  

Hans Bayens, de ‘beeldhouwer van de schrijvers’ genoemd vanwege zijn geboetseerde in 

brons gegoten beelden van bijvoorbeeld Theo Thijssen en Multatuli maakte een keramisch 

reliëf dat spelende kinderen voorstelt. In zijn oeuvrelijst komen dit soort reliëfs verder niet 

voor. Diederen kreeg in 1966 een opdracht voor een kunstwerk in de aula van de ULO in de 

Sumatrastaat maar dat is inmiddels verdwenen. De Lakenhal had, ter ere van de opening van 

de school met de kunstwerken, een kleine expositie ingericht over Diederen’s kunstwerk en 

dat van Jan Maaskant op het schoolplein.  

De opdracht die Karla Wenckebach op de kleuterschool aan het Meerhof zou maken is niet 

door haar uitgevoerd ondanks dat zij wel ontwerpen inleverde. Uiteindelijk heeft Marry Hövig 

volgens het archief, een ‘in kleur gemoffeld plaatijzer geschopeerd’ kunstwerk gemaakt. 

(verdwenen) 

Jan Groenestein maakte in 1966 op de muur van de kleuterschool aan de Telderskade een 

tegeltableau met een sprookjes voorstelling. Het tableau is nu beschadigd. Groenestein die 

bij de Realisten was aangesloten, was een bekende naam met opdrachten zoals de sgraffito’s 

in de muren van Artis en als actief lid van de VbMK. Hij haalde de kranten ook omdat hij 

geliefd was bij het Koninklijk Huis door zijn schilderijen met paarden. Zijn collega Realist en 

ook lid van de VbMK, Harry op de Laak beschilderde een grote muur in de aula van de 

Rooms-katholieke school aan de Ter Haarkade maar die is over gewit.  

De ULO op de Vijf Meilaan, ook een ontwerp van Koch, is nog grotendeels in haar 

oorspronkelijke staat en had indertijd als bijzonderheid dat er een openbare bibliotheek in 

het souterrain was opgenomen. In de aula hangt een groot tweedelig houtreliëf van Wilfred 

Voet. De vrouw in het reliëf doet denken aan een Afrikaans sculptuur en is een van de 

weinige houtreliëf in de Monumentale kunst uit die tijd.  

In het najaar van 1966 nam Van Wessem ontslag en werd opgevolgd door Maarten Wurfbain 

die ook lid werd van de Gemeentelijke Commissie Kunstopdrachten. Hij werkte nog 

anderhalf jaar samen met ir. Koch die in maart 1968 met pensioen ging. Koch verdween niet 

in een keer omdat hem gevraagd was om zijn lopende projecten af te maken.    
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De gemeentelijke percentage opdrachten waren aardig op gang gekomen maar van de 

fondswerving waartoe in 1962 was besloten, was niet veel terecht gekomen, volgens het op 

30 oktober 1968 gepubliceerde Rapport van de Culturele Raad Leiden. Die stelde dat de 

toepassing van de percentageregeling onvoldoende was en soms helemaal niet werd 

gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij de bouw van de Groenoordhal. Opdrachten waren volgens 

het Rapport ondermeer verstrekt aan: 1. Ek van Zanten (Bokspringende kinderen, 

Teldersschool) beeld op schoolplein, 2. Ek van Zanten (Hockeyspelers, Boshuizerlaan) beeld 

op schoolplein, 3. Jan Snoeck (Du Rieuschool) 4. Gerard van Remmen (Oppenheimschool) 

beeld op schoolplein, 5. C. Wenckebach (Kleuterschool - Meerhof) , 6. C. Buurman 

(Hammerskjölschool), 7. H. Berserik (Thorbeckeschool, Berlagestraat) 8. Joop van Kralingen, 

(beeld Zittend Meisje 1965-Prof van der Leeuw ULO) 9. J. Maaskant (beeldhouwwerk buiten 

de ULO Sumatrastraat,) 10. W.H. Tweehuysen (Karel Doormanschool) 

In dit rapport van Bureau Culturele Zaken van de Afdeling Onderwijs met als ondertitel 

Culturele Instellingen en activiteiten te Leiden waarbij de Gemeente direct of indirect 

betrokken is’. In het hoofdstuk: ‘Kunstopdrachten ingevolge de 1½ % regeling’ staat: ‘In 

1954 werd door de Raad besloten om bij het stichten van gemeentelijke gebouwen, voor 

zover zij daarvoor in aanmerking komen, een bedrag van te hoogste 1 ½ % van de bouwsom 

uit te trekken voor decoratieve versieringen van de gebouwen. Van het voorstel van de 

afdeling Financiën, dat door het College werd overgenomen, om ‘alle daarvoor in aanwerking 

komende gemeentelijke bouwwerken, uitgezonderd de woningwet woningen, 1½ % van de 

bouwsom te storten in een fonds, waardoor voor bepaalde gebouwen of stadswijken een 

groter bedrag beschikbaar kan komen, is in de praktijk tot nu toe niet veel terecht gekomen. 

Men kan komen tot een andere precisering van: ‘daarvoor in aanmerking komende 

gebouwen’. De 1½ %-regeling werd volgens dit Rapport tot dan toe slechts toegepast bij 

nieuwe schoolgebouwen, zwembaden en sportterreinen en bruggen. 

Wilfred Voet Vijf Meilaan 1968 Frans de Wit Sumatrastraat 1974   Jan Meine Jansen Beethovenlaan 1962 

In 1969 was er een groeiende kritiek op de uitvoering van veel percentageregelingen dat 

leidde tot landelijk protesten. De Amsterdamse kunstenaar Joost Baljeu schreef een notitie 

dat de uitvoering van de percentageregeling van het Rijk, de 1½ % regeling in praktijk neer 
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kwam op een ½ %-regeling.18 Ook in Leiden protesteerde een groep overwegend jonge 

Leidse kunstenaars, samen met de Beroepsvereninging van Beeldende Kunstenaars (BBK), 

Leidse kunstenaarsorganisaties als Buut 110 en het Leidse Academisch Kunstcentrum (LAK) 

tegen de gang van zaken. Ze pleitten ervoor dat er een fonds diende te komen waarin alle 

1½ % van de gelden voor alle bouwwerken (pleinen, veehallen, opritten van bruggen en 

wegen e.d.) werd gestort en dat dit fonds door een ‘speciale’ commissie monumentale 

kunstopdrachten moet worden beheerd. ‘Het is niet aan een ambtenaar om te bepalen of een 

kunstwerk kwaliteit bezit of niet’, is een van hun leuzes. Ze eisten dat alle vergaderingen van 

commissies betreffende beeldende kunstzaken openbaar zouden zijn; dat ze maximale 

inspraak kregen en dat de voordracht van de zijde van de kunstenaars bindend was voor de 

Raad en B. & W.. Commissielid van de Gemeentelijke Commissie Kunstopdrachten, Maarten 

Wurfbain was uitgenodigd en aanwezig op deze protestbijeenkomst.19 

In de jaren zeventig zette de Gemeentelijke Commissie Kunstopdrachten haar 

werkzaamheden zo goed mogelijk voort. In 1974 maakte Frans de Wit voor de voormalige 

Meisjesschool ’t Steenevelt aan de Sumatrastraat een groot abstract reliëf van cortènstaal 

voor boven de entree. De roestvorming hoort bij het materiaal en het kunstwerk. De school 

is inmiddels verbouwd tot het Da Vincicollege en het reliëf staat nu in de opslag. Dat is een 

gemis omdat het een vroeg reliëf van een belangrijke Leidse kunstenaar is naar wie een prijs 

voor jonge kunstenaars is vernoemd. Het gemaakt voor dit schoolgebouw. 

Van De Wit is ook een groot betonsculptuur bij de school op de Vondellaan 34 aanwezig.  

Frans van der Veld uit Lisse kreeg de opdracht in 1978 voor een speelmuurtje op het 

speelplein van het scholenkwartier bij het Bizetpad. Het is een speels Pop Art-achtige muur 

geworden met keramische delen van het menselijk lichaam. 

Lambert Simon, Lammenschansweg 1958        Kees Franse, Appelboom (verdwenen) 

De rooms-katholieke en andere christelijke scholen, vooral middelbare scholen en 

beroepsopleidingen voerden een eigen beleid op het gebied van de kunst toevoegingen.   

Het figuratieve mozaïek dat Kees Buurman in 1961 maakte voor een christelijke 

kleuterschool aan de Anthonie Duycklaan heeft hij afgestemd op de leefwereld van de 

kinderen. Het is een van zijn vroegste monumentale kunstwerken. 

Ook het grote keramisch reliëf op de gevel in de binnentuin dat Lambert Simon in 1958 

maakte in opdracht van architect Jan van der Laan voor de Rooms-katholieke BLO-school 

Lidwina aan de Lammenschansweg zit vol dieren en is afgestemd op de jeugd. Boven de 

entree van de Rooms-katholieke Middelbare Technische School Don Bosco aan de 
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Boerhaavelaan maakte Lambert Simon een keramisch reliëf dat om interpretatie vraagt. Beide 

kunstwerken zijn in 1964 in het tijdschrift Samenspel gepubliceerd.  

Het Architectenbureau Van Oerle en Schrama dat in 1965 de Rooms-katholieke Middelbare 

Meisjesschool Sint Agnes aan de Eijmerspoelstraat bouwden, vroeg opnieuw Josje Smit om 

een keramisch reliëf te maken. Het door haar voor het Zoölogisch Laboratorium gemaakte 

keramische reliëf was blijkbaar zeer gewaardeerd door de architecten. Ze ontwierp een 

abstract reliëf dat door de bijzondere plek aan het einde van de gang een verrassingseffect 

gaf. Het gebouw is gesloopt en het kunstwerk is opgeslagen. 

In de inmiddels afgebroken Rooms-katholieke Huishoudschool op de Ter Haarkade stond bij 

de entree een beeld van Frank Letterie en in het gebouw het reliëf van de Appelboom van de 

Rotterdamse kunstenaar Kees Franse dat met het houten beeld ‘de Appel’ naast de school 

een ensemble vormde. De Appel is opgeslagen maar het reliëf is verdwenen.  

Op de hoek van de Ter Haarkade en de Toussaintkade staat de voormalige Christelijke 

Huishoudschool Boshuizen van architect Niepoth uit 1959. (monument) De hal van deze 

fraaie meisjesschool wordt gedomineerd door een belangrijk kunstwerk van Berend 

Hendriks. Het bestaat uit 54 vierkante glas-in-betonramen gevuld met een een kleurige 

abstracte compositie. 

Louis Smeets, Paulusraam 1966  Berend Hendriks, Bevrijdingsraam 1961 

De kerken en kapels nemen ook een opvallende plaats in op de lijst met monumentale 

kunstwerken. In 1961 maakte Berend Hendriks, in de eenvoudig uitgevoerde Bevrijdingskerk 

van het architectenbureau Nielsen, Spruit en Van der Kuilen, het Bevrijdingsraam, een glas-

in-loodraam waarin het bijbelverhaal over de drie jonge mannen wordt uitgebeeld, die door 

hun geloof ongeschonden uit het vuur komen. 

De hoofdontwerper van De Porceleyne Fles, Henk Tieman maakte in 1962 voor de 

Nederlands Hervormde Koningskerk vier keramische reliëfs, waarin hij de vier apostels in 

een geabstraheerde figuratie heeft verbeeld. 

Het ontwerp voor de glas-in-loodramen dat Louis Smeets in 1966 voor de Pauluskerk 

maakte, is groot en dynamisch. Hij ontwierp een ‘Paulusraam’ met daarnaast vier 

tympaanramen in de Abstract-Espressionistische stijl. De ritmische muzikale compositie 

waarin ook een optimistische poezië in terug te vinden is, verbeeldt Paulus als emotioneel 

mens en als denker. Het behoort tot de vroege abstracte kunst dat als stijl in het Rooms-

katholieke deel van Nederland pas na het Tweede Vaticaanse Concilie in 1962-1965 meer 

31



geaccepteerd werd. De kerk lijkt de drager van het kunstwerk. Het is een synthese van kunst 

en architectuur geworden. Daarbij is de kerk ook nog grotendeels in de originele staat.  

Bijzonder zijn ook de panelen die Kees Buurman in 1965 schilderde voor de Petrakerk in de 

Curacoastraat. Het belangrijkste paneel toont een indrukwekkende hand met een vogel en is 

gecombineerd met lange verticale stroken met teksten. De kerk is nu moskee en de panelen 

zijn opgeslagen in afwachting van herplaatsing. 

In de tuin van Verbum Dei aan de Plantage 16, staat een donkere kapel dat in 1963 is 

gebouwd. Het lichtpunt wordt gevormd door een klein abstract, kleurig glas-in-loodraam 

met –gezien de locatie- vermoedelijk een symbolische lading. De naam van de kunstenaar is 

niet gevonden. 

In de kapel van het Christelijke Diaconessehuis zijn glasmozaïeken van Gunhild Kristensen 

aanwezig en aan de deur een serie bronzen reliëfs van Huib Noorlander. De abstracte 

wandschildering van Ger van Iersel in dat ziekenhuis is bij een verbouwing verloren gegaan.  

Wie en wanneer de helder gekleurde abstract-geometrische glas-in-loodramen maakte in de 

kapel van het Rooms-katholieke Zorgcentrum Hof van Roomburgh is nog niet bekend. 

Ook de niet-kerkelijke gebouwen van christelijke en rooms-katholieke instellingen zoals 

seniorencomplexen, zorg- en wooncentra zijn verfraaid met monumentale kunstwerken. 

Anton Landers maakte in 1962 in opdracht van zijn broer de architect Koos Landers, een 

scherfmozaïek bij de entree van Huize Rijn en Vliet. Niet ver daar vandaan is in 1972 bij De 

Porceleyne Fles een groot oranje keramisch reliëf gemaakt voor de entree van Huize 

Rosenburch op de Vrijheidslaan. De naam van de ontwerper is niet gevonden. 

Iets wat de gemeente niet deed, -waarschijnlijk vanwege de formulering in het op 19 juli 

1954 genomen Raadsbesluit over de gemeentelijke percentageregeling- was geld aan kunst 

voor de woningbouw besteden. De Protestant Christelijke Woningbouwvereniging deed dat 

wel en gaf een kunstopdracht voor de zijkanten van de appartementencomplexen aan de 

Beethovenlaan. Vijf flats hebben metalen reliëfs gekregen die muziekinstrumenten 

voorstellen van de kunstenaar Jan Meine Jansen. Ze zijn met pennen op enige afstand van de 

muur gemonteerd. De zon werpt op zonnige dagen door die afstand een langzaam 

veranderende schaduw op de muur. Dat maakt deel uit van de verbeelding ‘ruimte-tijd’.  

De twee gebouwen van het Apostolisch Genootschap, aan de Sumatrastraat en de César 

Franckstraat die niet als kerk maar als bijeenkomst-ruimtes voor de gemeenschap zijn 

bedoeld, hebben beide boven de entree het beeldmerk van het Genootschap, dat bestaat uit 

twee handen, een fakkel en wereldkaart. Het gebouw aan de Sumatrastraat, dat nu dienst 

doet als katholieke kerk, heeft daarbij ook een vijftigtal vierkante abstracte glas-in-

loodramen van een onbekende ontwerper. Mogelijk heeft de architect, Piet van der Sterre, 

zelf de ontwerpen gemaakt.  

Ook instellingen en bedrijven gaven hun gebouwen status met kunst. De Kamer van 

Koophandel liet Jan Snoeck in 1965 een reliëf maken voor het balkon. Het is een uit zijn 

vroege serie kunstwerken. In de jaren zeventig maakte Snoeck voor Fasson aan de 

Lammenschansweg een bijzonder keramisch wandreliëf, waarin Snoeck vormen heeft 

gemaakt die op bananen lijken. De wand is na de sloop van het gebouw verhuisd naar het 

Nederlands Tegel Museum in Otterlo. 

Shulton, de producent van Old Spice, liet door Henk Tieman een metersgroot 

expressionistisch keramisch reliëf maken waarin het logo van Old Spice, het historische 

schip, het middelpunt van het ontwerp vormde.  
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In 1980 is de Gemeentelijke Commissie Kunstopdrachten na onenigheden over een 

kunstwerk opgeheven. Het jaar daarop is Commissie Percentagefonds Kunstopdrachten 

opgericht met als voorzitter Arnold van der Ree. Tot 2001 heeft deze commissie tal van 

kunstwerken in de stad begeleid. 

  Jan Snoeck, keramische wand Fasson, 1970 nu in Keramiek Museum 
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BIJLAGEN 

Jos Hooghuis, Paulina Buring en Peter Lamboo van de Historische Vereniging Oud Leiden 

doorzochten de archieven van de rooms-katholieke en andere christelijke instellingen, van 

De Porceleyne Fles, etc., van Glashandel Jilleba, van enkele Leidse kunstenaars op zoek naar 

de ontbrekende informatie. 

Het archief van de organisatie en besteding van de gemeentelijke percentage regeling van de 

eerste twintig jaar is als zodanig niet te vinden in het Archief Leiden en Omstreken. Na lang 

zoeken door Esther Starkenburg, André van Noort en Paul van der Kamp (Archief van De 

Lakenhal) zijn op verschillende plaatsen mappen gevonden die samengevoegd -een 

incompleet- beeld vormen. In de archieven worden ook namen van kunstenaars genoemd 

die benaderd zijn voor een opdracht maar waarvan de opdracht is geannuleerd om diverse 

redenen. Er zijn ook geen foto’s gevonden. 

De twee lijsten met percentagekunst opdrachten zijn samengesteld op basis van informatie 

uit de diverse archieven van de Gemeente en uit de naslagwerken: ‘In Opdracht, zestig jaar 

percentageregeling, Beeldende kunst bij Rijksgebouwen’ en ‘Kunstopdrachten van de 

Rijksgebouwendienst’. 

De in blauw gedrukte kunstwerken bestaan -voor zover bekend- niet meer of zijn nooit 

uitgevoerd.  

Lijst percentageopdrachten van het Rijk 

*1955. 113, 1036, Karla Wenckebach, Glas-in-loodramen, Anorganisch Laboratorium, Hugo

de Grootlaan 27-31, Leiden. Arch. H.L. Engberts (Rgd) 

*1955. 114, 1034A, L.O. Wenckebach, Hoekstenen en Letterornamentatie, Physiologische

Laboratorium, Wassenaarseweg 62, Leiden. Arch. H.F. Mertens 

 *1956. 130, 248, W.A. Tweehuisen (of Tweehuysen), wandschildering Gravensteen,

Pieterskerkhof 6, Leiden. Arch. Van Oerle en Schrama 

*1956. 131, 209, Frans Vollmer, elf vignetten Rijksherbarium, Schelperkade 6, Leiden. Arch.

onbekend. (afgebroken)  

*1957. 146, 1034B, Luigi de Lerma, marmermozaïeken, Physiologisch Laboratorium,

Wassenaarseweg 62, Leiden. Arch. H.F. Mertens 

*1958. 166, 0133A, J.B. Mouton, decoratief roosterwerk Zoölogisch Laboratorium

(Torengebouw), Kaiserstraat 63, Leiden. Arch. Van Oerle en Schrama (afgebroken 2013) 

*1958. 175, 0133B, Josje Smit, keramisch wandobject Zoölogisch Laboratorium

(Torengebouw), Kaiserstraat 63, Leiden. Arch. Van Oerle en Schrama (afgebroken 2013) 

*1959. 185, 0106A, Lex Horn, betonreliëf Biochemisch Laboratorium, Wassenaarseweg 64,

Leiden. Arch. F.E. Röntgen 

*1959. 185, 0106B, Lex Horn, wandschildering Biochemisch Laboratorium, Wassenaarseweg

64, Leiden. Arch. F.E. Röntgen  

*1959. 185, 0106C, Lex Horn, sgraffito Biochemisch Laboratorium, Wassenaarseweg 64,

Leiden. Arch. F.E. Röntgen 
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*1959. 193, 1034C, M. van der Neut, wandschildering Jaargetijden, Physiologisch

Laboratorium, Wassenaarseweg 62, Leiden. Arch. H.F. Mertens  

*1961. 255, 0076, Kees Andrea, wandschildering Vogelfluiter, Heelkundige Kliniek,

Rijnsburgerweg 10, Leiden. Arch. J.C.W. Carmiggelt 

*1961. 268, 0017, Bouke IJlstra, wandmozaïek , Kliniek voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde,

Rijnsburgerweg 10, Leiden. Arch. Marius Duintjer 

 *1961. 269, 0098D, Bouke IJlstra, wandmozaïek , Kliniek voor Keel-, Neus- en

Oorheelkunde, Rijnsburgerweg 10, Leiden. Arch. J. Jonkman en Van Dorp 

*1961. 287, 0133C, C. Stauthamer, sculptuur Zoölogisch Laboratorium, Kaiserstraat 63,

Leiden. Arch. Van Oerle en Schrama (afgebroken 2013)  

*1962. 321, 0098B, Jan Meine Jansen, wandschildering, Kliniek voor Keel-, Neus- en

Oorheelkunde, Rijnsburgerweg 10, Leiden. Arch. J. Jonkman en Van Dorp 

*1963. 376, 0098A, Frank Letterie, bronsreliëf, Kliniek voor Keel-, Neus- en Oorheelkunde,

Rijnsburgerweg 10, Leiden. Arch. J. Jonkman en Van Dorp  

*1963. 376, 0098C, N. Rolle, twee wandschilderingen, Kliniek voor Keel-, Neus- en

Oorheelkunde, Rijnsburgerweg 10, Leiden. Arch. J. Jonkman en Van Dorp 

*1965. 440, #027A Wally Elenbaas, ontwerp, Polikliniek Interne Geneeskunde,

Wassenaarseweg 52, Leiden. Arch. H.T. Zwier +, 

 * 1965. 435, John Rädecker, Sterrenwacht, Kaiserstraat 63, Leiden. Arch. Van Oerle en

Schrama  

* 1966. 522, 0416, Jan Meine Jansen, Glas-in-betonraam, Belastingen, Stationsplein 7,

Leiden. Arch. J. Jonkman en Van Dorp  

* 1967. 479, Wessel Couzijn, Kamerlingh Onneslaboratorium, Zonneveldstraat, Leiden. Arch.

M. P. Schutte en Bellaard 

* 1969. 618, 0232B Ger Lataster, Schilderijen, Kamerlingh Onneslaboratorium,

Zonneveldstraat, Leiden. Arch. M. P. Schutte en Bellaard 

Lijst archief percentageopdrachten van Gemeente Leiden 

1956  C.A.H. Hofman, glas-in-loodraam lagere school Willem de Zwijgerlaan. 

1956  Cees Andrea, muurschilderingen in de Dr. Voorthuyzenschool  

1956 Gansoordbrug beelden voor fl 3.930,00 

23-5-1962 Toon Wegner, kunstwerk in de aula van de Hervormde Lagere school

Sumatrastraat fl 6.000,00 

23-5-1962 Cees Andrea, kunstwerk in de aula van de Hervormde lagere school César

Franckstraat fl 6.000,00 

Deze door Kees Andrea aangebrachte wandschildering in de aula van de Hervormde Lagere 

School, aan de César Franckstraat werd niet erg gewaardeerd door de school, constateerde 

Jan van Wessem tijdens een bezoek aan de school in 1964. Hij beklaagde zich per brief dat 

er een piano en een opbergkast voor waren gezet. De onverschillige houding van de 

schoolleiding was niet een goed voorbeeld voor de jeugd, schreef hij. Ze zouden een 

verkeerd beeld krijgen en zeker niet met kunst vertrouwd raken. 

23-5-1962 Henny Bal, kunstwerk aan de gevel van de Rooms-katholieke lagere school César

Franckstraat fl 6.000,00 
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23-5-1962 Herman Berserik, sgraffito aan de gevel van de lagere school nr 3, Berlagestraat

fl 6.000,00,  

25-3-1962 Herman Berserik geen sgraffito maar betonreliëf met mozaïek

23-5-1962 Kees Buurman, kunstwerk ‘dansende poppenspeler’ aan de gevel van de lagere

school Johan Wagenaarstraat, keramisch ontwerp fl 6.000,00 

24-4-1963, Harry op de Laak, wandschildering aula Rooms-katholieke lagere school Ter

Haarkade, 

13-8-1963, Tweehuijsen, wandkleed voor de aula van het verzorgingstehuis Rijn en Vliet

voor fl 5.000,00. Opdracht verleend door Van Wessem geannuleerd omdat het geen 

gemeentelijk gebouw is. 

3-6-1965 Jan Groenestein, kunstwerk openbare school Telderskade voor fl 5.600,00

3-6-1965 Karla Wenckebach, kunstwerk openbare school Meerhof voor fl 5.600,00

1-8-1968 Karla Wenckebach, kunstwerk voor de kleuterschool opdracht geannuleerd

3-6-1965 Jef Diederen, kunstwerk gevel openbare school Obrechtstraat voor fl 5.600,00

3-6-1965 Hans Bayens, kunstwerk in speellokaal bijzondere school Oppenheimstraat voor

fl 5.600,00. Is geannuleerd 

3-6-1965 Simon Erb, kunstwerk in de hal bijzondere school Roodenburgerstraat voor

fl 5.600,00 

3-6-1965 Van der Nahmer, kunstwerk windwijzer openbare school Bernardkade voor

fl 5.600,00 

1-7-1965 Pieter Geraedts, kunstwerk in speellokaal bijzondere school Oppenheimstraat

voor fl 5.600,00. Annulering van opdracht aan Hans Bayens voor de Rooms-katholieke 

school met voorstel voor Pieter Geraedts sr. 

9-11-1965 Jef Diederen, schetsontwerp kunstwerk Obrechtstraat is geannuleerd. Diederen

prefereert binnenmuren en geen gevels. 

 Hans Bayens, schetsontwerp kunstwerk Obrechtstraat. 

22-10-1966, Hans van Norden voor het Gezondheidscentrum in Leiden Noord

10-10-1966 kunstbedrag fl 20.000,00 voor de Sporthal op de Boshuizerlaan.

19-9-1966: Jef Diederen schetsontwerp voor een kunstwerk in de aula van de ULO

Sumatrastraat voor fl 7.500,00. 

19-9-1966: Jan Maaskant schetsontwerp voor reliëf op de gevel van het gymnastieklokaal

van de  ULO Sumatrastraat voor fl 11.000,00. 

19-9-1966: Wilfred Voet schetsontwerp voor een kunstwerk in de aula van de ULO aan de

Eduard van Beinumstraat voor fl 6.000,00. 

19-9-1966: Frans de Wit schetsontwerp voor een beeld met voetstuk bij de hoofdingang van

de ULO aan de Eduard van Beinumstraat voor fl 6.000,00. 

26-7-1966: Wim Rijvers schetsontwerp voor een beeld met voetstuk bij de hoofdingang van

de ULO aan de Eduard van Beinumstraat 

26-7-1966: Frans de Wit, schetsontwerp voor beeld in de vijver van de ULO Sumatrastraat

20-10-1966: Jan Noyons, plastiek in staal op gazon voor de Rooms-katholieke ULO

Surinamestraat voor fl 22.500,00. 

20-10-1966: Lambert Simon, glasappliqué tussen de aula en de patio voor de Rooms-

katholieke ULO Surinamestraat voor fl 7.000,00. 

6-1-1967, J. Roelofsz, ontwerpschets muurschildering bibliotheek GGGD afgekeurd, verzoek

nieuw ontwerp 
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21-6-1968 Kees Buurman schetsontwerp voor een kunstwerk voor de Rooms-katholieke

school voor Lager Onderwijs aan de Donizettilaan voor fl 9.000,00 

11-12-1968 Constant Nieuwenhuis schetsontwerp voor een fontein voor fl 7.500,00. Voor

de fontein is fl 75.000,00 Kooilaan  

Het bedrag fl 75.000,00 is een schenking van de in liquidatie getreden Stichting 

Persgasstation Leiden. 

10-2-1969 Jef Diederen, kunstwerk voor de MAVO Sumatrastraat

11-11-1969 C.E. Rijlaarsdam schetsontwerp voor een kunstwerk voor de school aan de

Storm Buysinghlaan 18A voor fl 8.500,00. 

23-7-1971 C.E. Rijlaarsdam heeft niets geleverd

9-8-1971 Theo Dobbelman, kleurig kunstwerk als afscheiding in de tuinvijver voor

f 7.790,00. Een toren met zitjes in beton bekleed met keramiek 

3-2-1972 Theo Dobbelman, ander ontwerp ipv vijver.  Nu andere toren met vier zitjes,

keramiek met epoxyhars 

19-11-1971 Mari Andriessen, schetsontwerp voor het bronzen beeld ‘ouder met kind’ voor

de lagere school Rudolf Steiner aan de Cesar Franckstraat voor fl 10.000,00. 

16-11-1971, Stefan Buys voor een kunstwerk voor de Protestants Christelijke Lagere School

Storm Buysingstraat 18A 

29-9-1971 F. De Boer-Lichtveld, kunstwerk stilistishe Apollocabine, afgekeurd.

9-3-1971, Ek van Zanten voor beelden aan de Pauwbrug voor fl 20.000,00.

1-12-1972, Koos van de Water, ontwerp speelplaats Pieterskerkgracht fl 3.360,00

11-7-1972, M. Hövig, kunstwerk ‘geschopeerd, in kleur gemoffeld plaatijzer’ voor de

Protestants Christelijke Kleuterschool aan het Meerhof voor fl 4.140,00 

13-6-1972, J. Eerland, schetsontwerp voor vijf kunstwerken –op spaanplaat- voor de

mobiele leslokalen in het Morskwartier voor fl 425.00 

J. Eerland, schetsontwerp voor vijf kunstwerken Opaalstraat afgewezen.

26-6-1973, F. De Wit uit Lisse, schetsontwerp voor kunstwerk van houten bielzen is

afgewezen. 

22-5-1973 Jan Maaskant, kunstwerk gymgebouw Bachstraat (?)

24-5-1973 Jan Snoeck, schetsontwerp B.L.O school Hoflaan

Commissies 

Leiden: 1949 instelling van de Adviescommissie voor Sociale Kunstopdrachten 

In november 1949 stelde de Gemeenteraad van Leiden de Adviescommissie voor Sociale 

Kunstopdrachten in, om de in materiële nood verkerende Leidse beeldende kunstenaars tegemoet te 

komen. De taak van deze commissie was om Burgemeester en Wethouders te adviseren bij de aankoop 

van kunstwerken. De Leidse Courant van 4 november 1949 verduidelijkte: ‘Het zal geen steun-, maar 

werkopdrachten verlenen (…) waarvan de betaling periodiek geschiedt. (…) Aanvragen dient aan B. en 

W. van Leiden gericht te worden. Boffen die beeldende kunstenaars even!’.

Het was een soort contraprestatie regeling en advieseerde de Raad in de aankoop van kunstwerken, 

meestal schilderijen en beoordeelde welke kunstenaar recht op een uitkering hadden.20 

De bijdrage van het Rijk bedroeg 75% en van de gemeente 25%. 21 Volgens de krant bestond het uit 

deskundigen op kunst- en sociaalgebied en was het voorzitterschap in handen van de initiatiefnemer 

wethouder J.C. van Schaik.  

In mei 1950 werden als leden genoemd: wethouder J.C. van Schaik, E.A.M. Pley, Zaalberg, Pelinck, Nolet 

37



en de kunstenaar Lode Sengers.  

In 1964 waren de leden: Wethouder S. Sannes, de tekenlerares mevr. A.B.W Jonquière, de kunstenaars 

Will H. Tweehuysen en Cees P.C.M van Roemburg, Directeur van De Lakenhal drs. J.N. van Wessem, J. 

Polman, Directeur Dienst Sociale Zorg mr J.W. ten Napel en de secretaresse mevr. C.S. Boode. 

in 1968 bestond de Adviescommissie uit de leden: mr J.W. ten Napel, J. Polman, Directeur van De 

Lakenhal drs. M.L. Wurfbain, de kunstenaars Krijn Giezen, Theo Van der Nahmer, Cees P.C.M van 

Roemburg, J.J. van den Berg en de secretaresse mevr. C.S. Boode. 

Als voorbeeld van de commissie werkzaamheden zijn de verschillende meningen van het werk van de 

kunstenaar Frans van der Veld uit Lisse. De beeldhouwer Theo van der Nahmer vond het ingezonden 

werk ‘nog niet erg sterk’ en de vergadering stelde dat Van der Veld nog niet opgenomen werd in de 

B.K.R. Van der Veld had al twee goed betaalde opdrachten gekregen waarmee hij fl 9.000,00 had 

verdiend.  

Rijk 1953 Centrale Commissie voor Revisie en Contact inzaken Sociale Kunstopdrachten  

Op 6 juni 1953 meldde de Nieuwe Leidsche Courant dat de staatssecretaris van Sociale Zaken Van 

Rhijn de ‘Centrale Commissie voor Revisie en Contact inzaken Sociale Kunstopdrachten’ had 

geïnstalleerd. Dit was een centrale commissie waartoe kunstenaars zich konden wenden als hun werk 

door de plaatselijke commissie werd afgewezen. Het was een coördinerend lichaam voor alles wat er 

op dit gebied ‘gemeentelijk’ gebeurde. In deze commissie zaten onder andere het hoofd van de 

afdeling Kunsten van het ministerie O.K.W. N.R.A. Vroom, de directeur van het Van Abbemuseum mr 

Edy de Wilde, de Haagse portretschilder en oprichter van de Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars 

(BBK) Jan P.J. Franken en de kunstenaars Geurt Brinkgreve en Cephas Stauthamer. 

Leiden, 1964 Beeldende Kunst Regeling (BKR) 

De Beeldende Kunst Regeling (BKR), die op 13 januari 1964 is ingesteld, deelde uitkeringen uit aan 

kunstenaars en gaf advies op divers gebied. Interessant is dat gemeld werd, dat de weeknorm voor 

kunstenaars die ook kostwinners waren, in 1956 fl 60,00 per week en in 1965 op fl 103,95 was.  

Leiden, 1970 Commissie Complementaire Arbeidsvoorzieningen Beeldende Kunstenaars  

Wanneer de Commissie Complementaire Arbeidsvoorzieningen Beeldende Kunstenaars is ingesteld, is 

niet uit het archief gebleken maar in 1970 werden als leden genoemd: de psycholoog mevr. W. van der 

Hulst-Mengerink, Mevr. J. De Neef-Ruijs, de directeur van De Lakenhal drs. M.L. Wurfbain, de 

kunstenaars Theo Van der Nahmer, Cees P.C.M van Roemburg.  

Ze kwamen bijeen om de opdrachten van de BKR-regeling te bespreken.  

De commissie besprak op 16 juni 1970 het voorstel voor een wandschildering van de Leidse 

kunstenaar Willem Breddels in de meterslange gang van de Drie-Oktoberschool. Breddels had daarin –

op aanraden van de commissie- motieven uit kindertekeningen van de leerlingen van de Drie-

Oktoberschool letterlijk overgenomen en ‘in een aardige rangschikking op het ontwerp aangebracht.’ 

De commissie was enthousiast over het ontwerp en ook over het plan om de kinderen mee te laten 

verven. De kunstenaar kreeg een bedrag van 2 x 13 weken om de omvangrijke wandschildering te 

maken en verdiende er slechts een honorarium van fl 900,00 mee exclusief materiaalkosten. Later 

protesteerde Breddels tegen het lage bedrag en kreeg daarin steun maar of het loon opgehoogd is, is 

niet uit de notulen op te maken. 
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BOERHAAVELAAN 44   DON BOSCO  TECHNISCHE SCHOOL 

1931 

Glas-in-loodraam 

Kunstenaar, Joan Collette (1889-1958) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

De katholieke kunstenaar Joan Collette was relatief bekend in zijn tijd. Hij

heeft glas-in-loodramen, mozaïeken, wandschilderingen gemaakt voor 40

kerken die nu langzaamaan gesloopt worden. Het driedelige glas-in-loodraam

is een goed voorbeeld van zijn katholieke kunst met invloed van Byzantijnse

Kunst.

2. Cultuurhistorische waarde

Leiden bezit behalve dit, nog een driedelige glas-in-loodraam van Collette in

de kapel van het Sint Elisabethgasthuis.

3. Architectuurhistorische waarde

Het onderwerp ‘De wijze en de dwaze maagden’ had een relatie met de

Katholieke Vakschool voor meisjes aan het Galgewater.

      Rooms-Katholieke Technische School    Rooms-Katholieke Vakschool voor meisjes, 

  Don Bosco Boerhaavelaan 44                  Galgewater     

Architectonische context 

In de voormalige Rooms-Katholieke Technische School Don Bosco aan de 

Boerhaavelaan 44 bevindt zich een driedelig glas-in-loodraam van de kunstenaar 

Joan Collette (1889-1958). Het glas-in-loodraam dateert weliswaar uit 1931 en is 

eind jaren vijftig herplaatst in dit schoolgebouw. Oorspronkelijk komt het uit de hal 

van de Rooms-Katholieke Vakschool voor Meisjes aan het Galgewater, gebouwd 

door de katholieke architect Jan van der Laan. Het raam zit tegenwoordig in een 

blinde gangmuur dichtbij de schoolzaal op de begane grond en kan verlicht worden 

door lamplicht.  

De Technische school aan de Boerhaavelaan, naar ontwerp van het 

architectenbureau Jan van der Laan, Hermans, Van der Eerden & Kirch is in mei 1954 

geopend. Het is opgetrokken in een traditionele bouwstijl met baksteen en schild- 
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en zadel- en sheddaken. De vleugel links van de entree is oorspronkelijk bestemd 

voor lichamelijke opvoeding en rechts daarvan staat het deel met theorielokalen. 

Dat wordt geflankeerd door een lange brede gang met daarachter laagbouw met 

praktijklokalen. In 1964 is door het zelfde architectenbureau aan de 

Mariënpoelstraat in de stijl van het Nieuwe Bouwen een vierlaagse vleugel met 

theorielokalen bijgebouwd.  

In de gevel boven de entree, dat verfraaid door horizontale baksteen stroken 

afgewisseld met wit geverfde stroken, bevindt zich een mozaïek van Lambert Simon. 

In de lange brede gang en in de vleugel uit 1964 zijn diverse mozaïeken van 

onbekende kunstenaars aanwezig.   
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Boven het middenraam en onder de twee zijramen 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De drie glas-in-loodramen vormen een triptiek, een drieluik met een 

hoofdonderwerp en zijpanelen. Elk getoogd raam is in het midden 2.00 meter hoog 

en 1.20 meter breed. Het glas-in- lood voorzien van een lichtbruine houten 

raamwerk heeft twee horizontale en twee verticale roeden. Ter ondersteuning van 

de vijf grootste glasvlakken zijn horizontale brugijzers aangebracht.  

Het middenraam stelt Christus met Maria en Martha voor met aan de rechterkant 

een raam met de dwaze maagden ramen en aan de linkerkant een raam met de 

wijze maagden die brandende olielampen vasthouden. Het is volgens opschrift: ‘Met 

vreugde geschonken door leerkrachten en leerlingen’. Dat was in 1932 ter ere van 

de opening van de Vakschool voor Meisjes aan het Galgewater. 

De kleuren van de figuren in het middenraam zijn donkerrood en grijs-wit met een 

overwegend geelgroene, roodoranje achtergrond. De figuren in de twee zijramen 

zijn in blauw en blauwgroen afgebeeld, ook tegen een geelgroene achtergrond. De 

drie ramen hebben een subtiel rood kader.  

De techniek om gebrandschilderd glas te maken is eeuwenoud. De kunstenaar 

tekent zijn voorstelling op ware grootte op papier en geeft daarna op een calque de 

voorstelling en de loodlijnen aan. Hij knipt de calque langs de loodlijnen uit om 
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mallen te maken voor de te snijden glasstukken. Nadat de kunstenaar de kleuren 

heeft gekozen snijdt de glazenmaker het glas aan de hand van de mallen. De 

kunstenaar schildert daarna de details, gezichten, plooien en schaduwpartijen op de 

glasstukken. Het geeft een raam een dieper effect als het aan beide zijden van het 

glas wordt beschilderd. Daarna wordt het glas in de oven geplaatst waardoor de verf 

met het glas versmelt. Dan volgt de samenstelling van de voorstelling door de 

stukjes glas in loodstrips te zetten en het in een raam of frame te plaatsen.  

Christus Pantocrator Hagia Sophia.    Simone Martini,  

  Annunciatie 1333

Stijl, betekenis en inspiratie 

Joan Collette maakte vooral katholieke religieuze voorstellingen. Zijn stijl is 

traditionalistisch figuratief en neogotisch met invloed van de vroeg Christelijke 

kunst van voor de Reformatie (1517). Het drieluik op de Boerhaavelaan toont  

invloed van de Byzantijnse Kunst (300-1400) door een strakke, symmetrische 

compositie. De frontale verbeelding van Christus als Pantocrator (Al-heerser) die 

een zegenend gebaar maakt en een open bijbel in zijn linkerhand heeft is in de 

Byzantijnse mozaïeken in de Hagia Sophia, Istanbul te zien. De rode mantel komt 

vaker voor op Byzantijnse ikonen. De dienstbaar naar Christus gebogen hoofden van 

de in wijde gewaden gekleedde Maria en Martha is ook van Byzantijnse invloed. De 

lijdzame gelaten blik van Maria en Martha doet denken aan de hemelse Maria die de 

Italiaan Simone Martini zo fraai schilderde in zijn Annunciatie in 1333.  

‘De wijze en de dwaze maagden’ is een verhaal uit de Bijbel: Mattheüs. Het vertelt 

hoe tien maagden als bruidsmeisjes ’s avonds met olielampjes in de hand de 

bruidegom tegemoet gingen. De wijze meisjes namen voor de zekerheid extra olie 

in kruikjes mee terwijl de vijf dwaze maagden dat verzuimden. Toen de bruidegom 

op zich liet wachten, vielen de maagden in slaap totdat ze midden in de nacht 

werden gewekt. Alle meisjes maakten hun lampen in orde maar de olie van de 

dwaze maagden was inmiddels op waardoor ze niet meekonden omdat zij eerst olie 
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moesten kopen. De wijze meisjes gingen met de bruidegom mee om de bruiloft te 

vieren maar de domme meisjes kwamen te laat en kwamen er niet meer in. Jezus 

sprak: ‘Jullie moeten altijd klaar staan om met mij mee te gaan. Want niemand weet 

wanneer ik terug kom. Alleen mijn Vader weet dat.’ 

Het is een passend onderwerp die als verstandige waarschuwing diende voor de 

leerlingen van de Vakschool voor Meisjes. 

In 1932 en in 1941 werden de ramen in de kranten beschreven. De Leidsche 

Courant (15-4-1941) was lovend: ‘In de hal een trits gebrandschilderde ramen van 

Joan Collette: een Byzantijnse Christusfiguur in een heerlijk-rood gewaad, omgeven 

door de luisterende Maria en de dienende Martha. De zijramen worden gevuld door 

groepen van de wijze en dwaze maagden.’ 

 

Conditie  

De conditie van het glas-in-loodraam is niet goed te zien omdat het slecht verlicht 

is. Het lijkt redelijk goed maar er is wel een restauratie nodig. Het houten raamwerk 

is te licht van kleur: het leidt de aandacht af van het gedemptkleurige glas-in-lood.    

    

Dongen, wandschilderingen, 1922          Nijmegen, mozaïek  

Monumentale kunst Joan Collette 

Collette maakte een vliegende start met zijn monumentale kunst. Zijn eerste 

monumentale opdrachten om glas-in-loodramen te maken voor de gotische kerk 

Sint Vitus in Naarden (1912-1918), kreeg hij direct na zijn schoolopleiding. In 1922 

volgde een opdracht van architect Joseph Cuypers voor een wandschildering met 16 

heiligen en voor 34 muurschilderingen voor de Sint Larentiuskerk in Dongen. 

Daarnaast maakte hij ook mozaïeken zoals in de Sint Stefanuskerk in Nijmegen. Zijn 

oeuvre is omvangrijk met grote kunstwerken voor 40 kerken zoals in Bussum, 

Utrecht, Oosterhout, Scheveningen, Venlo, Groenlo, Bergen op Zoom, Nijmegen, 

Maastricht, Broekland, Tilburg, Ede, Assen, Nijmegen. In Leiden heeft hij in 1929 
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drie ramen gemaakt voor de kapel van het Sint Elisabethgasthuis.   

Met het slopen van veel katholieke kerken, wordt ook zijn werk bedreigd. 

Een van de drie ramen in de kapel van het Sint Elisabethgasthuis gepubliceerd in onbekend 

blad zonder datum 

 Contexten 

Joan Collette, voluit Joannes Nicolaas Conrad is in 1889 in 

Delft geboren als zoon van de eerste luitenant Conrad 

Collette. Tussen 1909 en 1912 is hij opgeleid als tekenleraar 

aan de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers dat 

indertijd gevestigd was in het Rijksmuseumgebouw in 

Amsterdam. Hij heeft daar waarschijnlijk de architect van het 

Rijksmuseum Pierre Cuypers ontmoet die daar gastlessen gaf om het gebrek aan 

vakkundig personeel op te lossen. Na deze opleiding volgde hij tekenlessen op de 

Rijksacademie, kreeg hij les van Willem van Konijnenburg en privéles van Jan 

Toorop. Tien jaar later trad hij in dienst bij Cuypers waar hij vijf jaar op het 

schildersatelier in Roermond werkte. De bevlogen katholieke Cuypers, bouwde zijn 

kerken in wat gezien werd als ‘de stijl van het katholieke geloof’, de neo-gotiek. 

Ook Collette’s glas-in-loodramen vertonen deze invloed. Hij vestigde zich daarna in 

Nijmegen om zijn eigen praktijk op te richten. Collette was voorzitter van de 

Algemene Katholieke Kunstenaarsvereeniging en hield als bestuurslid van de 

Bernulphusgilde lezingen over monumentale schilderkunst op liturgische 

bijeenkomsten en in 1928 voor de radio. 
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Op het vragenblad dat Mak van Waay in 1941 aan kunstenaars rondstuurde, 

beantwoordde hij de vraag aan hoeveel exposities hij heeft deelgenomen: ‘Bij 

ontelbare gelegenheden. Kan mij dat onmogelijk herinneren. In binnen- en 

buitenland.’ Hij exposeerde in 1941 in het Stedelijk Museum Pro Arte Christiana.  

Naast zijn omvangrijke werk gaf hij ook les in Decoratieve Schilderkunst en Mozaïek 

op de Rooms-Katholieke leergangen in Tilburg.  

In 1955 werd hij geridderd in de orde van Oranje Nassau. 

Toen Collette op 68-jarige leeftijd overleed, is dat in vele dagbladen gepubliceerd.                   
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  LANGEGRACHT 70A   WONINGCOÖPERATIE   DE SLEUTELS 

 

1953 

 

Vier glas-in-loodramen 

 

Kunstenaar D. van Leeuwen 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

De kunstenaar D. van Leeuwen die de vier glas-lood-ramen maakte, is niet

traceerbaar. De ramen zijn kunsthistorisch niet van bijzondere waarde.

2. Cultuurhistorische waarde

De cultuurhistorische waarde van deze ramen is van belang voor Leiden

omdat het een historische verbeelding is van de geschiedenis en het succes

van Woningbouwvereniging Ons Belang. Ze zijn een aantal keren als illustratie

in publicaties gebruikt.

3. Architectuurhistorische waarde

De glas-in-loodramen sieren nu het gebouw van Woningcoöperatie De

Sleutels aan de Langegracht en zijn voor iedereen zichtbaar. Ze zijn niet

compleet omdat de bovenramen ontbreken.

Architectonische context 

In het kantoorpand van Woningcoöperatie De Sleutels aan de Langegracht 70A, zijn 

vier glas-in-loodramen van de kunstenaar D. van Leeuwen aanwezig. De ramen 

komen oorspronkelijk uit het voormalige bestuursgebouw van Coöperatieve 

Woningvereeniging Ons Belang. De Sleutels is ontstaan na een aantal fusies van 

meerdere verenigingen waaronder in 1988 de fusie met Ons Belang.  

Volgens onderzoek van de Historische Vereniging Oud Leiden zijn ramen niet 

compleet meer omdat de bovenlichten met glas-in-lood na de verhuizing naar de 

Langegracht niet zijn teruggeplaatst. 

De vier glas-in-loodramen vangen licht uit het noorden. Ze sieren de ramen aan de 

voorgevel en zijn zichtbaar voor de bezoekers van het gebouw en voor de 

voorbijgangers op de Langegracht.  
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1. Wantoestanden voorheen in de huisvesting    2. De beraadslagen tot verbetering 1913

3. De samenwerking tot verbetering 1948 4. De verbeterde toestand bij de huisvesting

Foto’s: HVOL 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De vier ramen vormen een ensemble. Ze hebben hetzelfde formaat, zijn door 

dezelfde kunstenaar voor dezelfde opdracht gemaakt.  

De techniek om gebrandschilderd glas te maken is eeuwenoud. De kunstenaar 
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tekent zijn voorstelling op ware grootte op papier en geeft daarna op een ‘calque’ 

de voorstelling en de loodlijnen aan. Hij knipt de calque langs de loodlijnen uit om 

mallen te maken voor de te snijden glasstukken. Nadat de kunstenaar de kleuren 

heeft gekozen snijdt de glazenmaker het glas aan de hand van de mallen. De 

kunstenaar schildert daarna de details, gezichten, plooien en schaduwpartijen op de 

glasstukken. Het geeft een raam een dieper effect als het aan beide zijden van het 

glas wordt beschilderd. Het glas wordt in de oven gebrand waardoor de verf met het 

glas versmelt. Dan volgt de samenstelling van de voorstelling door de stukjes glas in 

loodstrips te zetten en het in een raam of frame te plaatsen.  

De achtergrond heeft een opvallend ruitvormig loodstrip patroon.  

De ramen hebben titels: 

1. Wantoestanden voorheen in de huisvesting 

2. De beraadslagen tot verbetering 1913 

3. De samenwerking tot verbetering 1948 

4. De verbeterde toestand bij de huisvesting 

De eerste voorstelling is overwegend bruin met groene en crème-witte accenten. De 

tweede is groen met blauw, de derde is bruin en groen en de vierde heeft 

overwegend oranje en rode kleuren. 

                            

Sint Waldetrudiskerk in Herentals België          Smit, C., Jaarboek Dirk van Eck 2010, p. 155  

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl van de vier glas-in-loodramen is traditionalistisch figuratief met een naïeve 

schilderwijze. De ruitvorm in het glas-in-lood venster is een motief dat in de Gotiek 

werd toegepast zoals bijvoorbeeld te zien is in een raam in de Sint Waldetrudiskerk 
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in Herentals België.  

Het ensemble van de vier glas-in-loodramen stelt in vier stappen de geschiedenis 

van Ons Belang voor. De Protestants-Christelijke Woningbouwvereniging is in 1913 

opgericht om de slechte onhygiënische woontoestanden van arme mensen te 

verbeteren. Na de invoering van de Woningwet in 1901 was het mogelijk voor 

woningbouwverenigingen, vaak voortkomend Leidse socialistische 

arbeidersbewegingen, om financiële ondersteuning van de overheid aan te vragen. 

Het eerste raam symboliseert de voorgeschiedenis die aanleiding vormde tot de 

oprichting van Ons Belang. Het stelt een arm gezin voor, blijkbaar zonder 

levensvreugde in een onhygiënische woning. De vrouw met een baby op haar schoot 

leunt moedeloos op haar arm. Achter haar staat haar man die verslagen naar de 

grond kijkt. Op de grond zit een kind en ligt een hond. Op de schoot van de vrouw 

ligt een arm waarvan het niet duidelijk is of die bedoeld is als de arm van het kind - 

onhandig geproportioneerd- of dat het een symbolische betekenis heeft. Achter het 

gezin zijn in vage tinten gebouwvormen geschilderd. 

 

       

 

Het tweede raam met de datum 1913 toont twee jonge zittende mannen, beide 

gekleed in een helder groene truien met paarse en blauwe broeken. Ze kijken 

peinzend voor zich uit. Om hen heen zijn in een vage straal huizen afgebeeld.  

Het derde raam toont drie mannen met bouwwerkzaamheden in 1948, bij het  

35-jarig bestaan van Ons Belang. Twee mannen zijn op hun rug afgebeeld, de in het 

groen geklede man draagt een zak op zijn schouder.  

Het vierde raam symboliseert het raam van het succes na jarenlange arbeid. Een 

gezin met twee kinderen en een hond zitten in hun eigen tuin vol bloemen met op 

de achtergrond hun huis.  

De vier ramen zijn in 1953 gemaakt, ter ere van het 40-jarig bestaan van Ons 

Belang. Wat opvalt is dat de man in het derde en in het vierde raam erg op elkaar 
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lijken door hetzelfde kapsel en gelaatstrekken. De vrouw en de kinderen zijn 

mogelijk ook dezelfde mensen.  

Conditie  

De conditie van de glas-in-loodramen lijken goed maar incompleet door het gebrek 

aan de bovenlichten. 

Contexten 

Over de maker van het raam, D. Van Leeuwen is weinig tot niets bekend. In het 

archief van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie komt alleen de 

notitie voor dat een –onbekende- kunstenaar Dé van Leeuwen in de jaren vijftig een 

korte tijd in Leiden woonde om zich daarna in Amsterdam te vestigen.  

Een andere mogelijkheid is dat het is gemaakt door Atelier J. van Leeuwen en Zoon 

uit Geldrop. Joan Collette liet daar verschillende ramen uitvoeren. 

Na de fusie in 1988 met andere verenigingen zoals de Tuinstandwijk en 

Protestants-Christelijke Woningbouwvereniging in De Sleutels, is Ons Belang in 

1999 overgegaan in een woningstichting. 

De ramen zijn als ilustratie gebruikt in een artikel van Cor Smit ‘Alsjeblieft geen 

krotbewoners’ en in het boek van Pollmann, T. en Michiel Kruidenier, Wederopbouw 

in Leiden. Architectuur en Stedenbouw 1940-1965. 
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  STATIONSWEG 41           KAMER VAN KOOPHANDEL  

 

1955 ?-1965   (herkomst locatie) 

 

Glas-in-loodramen 

 

Kunstenaar, Pieter Geraedts (1911-1978) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Pieter Geraedts sr is een bekende kunstenaar in het katholieke kunstmilieu 

met meer dan 200 werken op zijn naam. Zijn stijl is Traditionalistisch 

figuratief en beïnvloed door de negentiende-eeuwse kunst. De glas-in-

loodramen zijn geïnspireerd door bekende kunstwerken uit de geschiedenis. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Pieter Geraedts sr, is voor Leiden van belang omdat hij uit een familie van drie 

generaties in Leiden wonende kunstenaars komt. 

3. Architectuurhistorische waarde 

De functie van de Kamer van Koophandel is herkenbaar in dit mozaïek. Het 

verbeeldt de seizoensgebonden werkzaamheden van de Kamer van 

Koophandel. 

                                        

Architectonische context 

Op de bovenverdieping van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland op 

de Stationsweg 41-43 bevond zich, tot de sloop van het gebouw in 2016, een 

tiendelig glas-in-loodraam van de kunstenaar Pieter Geraedts sr (1911-1978). Het 

kunstwerk is verplaatst en siert nu het kantoorgebouw van de gemeente Leiden op 

het Stationsplein 107. Het gebouw van de Kamer van Koophandel, geopend in 1965, 

was ontworpen door het architectenbureau Schutte en Bellaard. Het had vijf 

bouwlagen onder een plat dak en was bekleed met platen Muschelkalksteen. De 

voorgevel was verfraaid door een balkongevelreliëf van de kunstenaar Jan Snoeck. 

Pieter Geraedts heeft behalve dit tiendelige glas-in-loodraam nog een opdracht 

voor de Kamer voltooid, zo blijkt uit het krantenarchief. In 1951 maakte hij een  

4.50 meter breed en 2.00 meter hoog schilderij ter gelegenheid van de 
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zelfstandiging van de Kamer van 

Koophandel. Dit schilderij, ‘Vier elementen 

beheersen ambacht en industrie’, waar hij 

een jaar aan werkte, hing in de 

vergaderzaal. De directie van de Kamer van 

Koophandel was er in 1951 zeer mee 

ingenomen maar twaalf jaar later, toen het 

gebouw werd overgedragen aan de slopers, 

was ze vergeten het weg te halen. Het 

sloopbedrijf was op die manier ineens 

eigenaar van het schilderij dat op 10.000 

gulden was geschat en voelde er weinig 

voor het zomaar weer terug te geven. 

Uiteindelijk na betaling van ‘een aanzienlijk 

bedrag’ kwam het weer in handen van de 

Kamer, meldde de Nieuwe Leidsche 

Courant, 18-9-1963. Volgens de krant zou 

het worden herplaatst in het nieuwe 

gebouw van de Kamer van Koophandel. 

Vreemd genoeg is er daarna geen woord meer over geschreven en is het kunstwerk 

onvindbaar. De glas-in-loodramen zijn na de vondst in 2016 met een begeleidende 

tekst en een historische foto gepubliceerd op de website van Erfgoed Leiden. Deze 

foto met het raam tussen gordijnen in, is vermoedelijk genomen in het pand van de 

Kamer van Koophandel dat in 1963 werd gesloopt, volgens de website. 

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het tiendelige glas-in-loodraam is samengesteld als vijf lange ramen van elk ca. 

0.53 meter breed en ca. 1.27 meter hoog met daarboven vijf vierkante ramen van 

elk ca. 0.53 meter breed en ca. 0.50 meter hoog. De ramen zijn 

in de huidige situatie anders gerangschikt dan op de historische 

foto: het tweede en vierde raam is verwisseld. In vier van de vijf 

ramen zijn figuren van mensen afgebeeld en in het middelste 

raam het Leidse wapen van de twee sleutels. Het opschrift Kamer 

van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland is met sierlijke 

handschrift letters geschilderd. De kleuren van het gebrandschilderde glas-in-

loodraam zijn overwegend geel, met lichtgroen en roodoranje tinten.  
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Uit een vergelijking van de historische foto van de website van Erfgoed Leiden en de huidige 

situatie –bovenste foto- blijkt dat de ramen tegenwoordig anders zijn gerangschikt. 

 

Uit de monografie over de kunstenaar blijkt dat hij meestal samenwerkte met de 

Leidse Glashandel Jilleba. De kunstenaar tekende de voorstelling op papier, gaf de 

contouren van de kleine stukjes glas nauwkeurig aan en zette het over op glas. De 

glazenmaker sneed het glas van verschillende kleuren, in stukken. De kunstenaar 

schilderde daarna de details, gezichten, plooien en schaduwpartijen. In enkele 

gevallen schilderde hij aan beide zijden van het glas waardoor het een dieper effect 

kreeg. Daarna liet hij het glas in de oven plaatsen waardoor de verf versmolt met het 

glas. Na het in loodstrips zetten van de glasstukjes en het samenstellen van de 

compositie, kon het raam uiteindelijk in een houten raamwerk worden geplaatst.  
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Stijl, betekenis en inspiratie  

Geraedt is bekend als een kunstenaar die vooral religieuze voorstellingen maakte. 

Zijn stijl is Traditionalistisch figuratief en beïnvloed door negentiende-eeuwse 

schilders die Rooms-katholieke kerken van Bijbelse taferelen voorzien. Naast de 

vele kerkelijke opdrachten heeft hij ook een aantal profane en symbolische 

onderwerpen uitgebeeld. Zijn figuren in lange gewaden uit de Klassieke Oudheid 

die hij in de benedenramen heeft geschilderd, stellen allegorieën voor. De figuren 

in de twintigste-eeuwse kledij die hij in de kleine bovenramen heeft afgebeeld zijn 

‘realistisch’ geschilderde mensen die vandaag de dag seizoensgebonden 

bezigheden en werkzaamheden uitvoeren. De bovenramen hebben inhoudelijk een 

relatie tot de onderramen.  

Het geheel verbeeldt de vier seizoenen: de lente, de zomer, de herfst en de winter.  

In het eerste raam aan de linkerkant is de lente voorgesteld in de vorm een 

meisjesachtige vrouw in een lang gewaad met een guirlande met bloemen in haar 

handen. In het kleine raam er boven zijn vier spelende kinderen afgebeeld.  

In het tweede raam –in de oorspronkelijke opstelling- symboliseert een man in een 

korte ‘toga’ met half ontbloot bovenlijf, de zomer. In éen hand heeft hij een zeis 

vast waarmee het graan wordt gemaaid en met zijn andere hand houdt hij een 

korenbos op zijn hoofd. In het bovenraam hijst een boer hooi op zijn wagen terwijl 

een boer uitrust in het gras. 

Het vierde raam stelt de herfst voor als een jonge vrouw met een hoge split in haar 

lange jurk. Met éen hand plukt ze druiven en in haar andere hand houdt ze een 

mand met appels en andere vruchten vast. In het bovenraam zijn twee mannen 

bezig met het poten van aardappelen.  

Het vijfde raam is de allegorie op de winter. Een oude man met een lange baard in 

een monnikskleed verwarmt zijn handen boven een houtvuur. Achter hem staat een 

boom zonder bladeren en in het bovenraam staan de koeien op stal die gemolken 

worden. 

In het middenraam is het Leidse wapen met de twee sleutels afgebeeld. Daar 

omheen heeft Gerardts schildvormige ramen gemaakt met onderwerpen als de 

boekbinderij, scheepvaart, landbouw- en visserij, maar ook een stadsgezicht en een 

fabriek. De betekenis is overduidelijk. Het symboliseert de seizoensgebonden 

werkzaamheden van de Kamer van Koophandel.  

De inspiratie voor de allegorieën heeft Geraedts gevonden in bekende schilderijen 

uit kunstgeschiedenis. De allegorie op de lente lijkt op die in het schilderij 

‘Primavera’ van Sandro Botticelli uit 1482. De jonge man die de allegorie op de 
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zomer verbeeldt, is een duidelijk citaat op de ‘allegorie op de zomer’ in het 

schilderij ‘Cybele en de vier jaargetijden’ van Jan Brueghel uit 1620. Het stelt de 

zomer voor omdat de boeren het koren maaien in de zomermaanden. De herfst 

heeft overeenkomsten met het schilderij van de Romeinse godin ‘Pomona’ (1700) 

van Nicholas Fouche. Appels en andere vruchten zijn in het najaar plukrijp. De oude 

man met baard die zijn handen warmt, lijkt op de oude man in het –verdwenen-

schilderij ‘Oude man als winter’ van Hendrick Bloemaert (1631). Geraedts heeft ze 

geschilderd als hommages aan deze beroemde meesters.  

              

Lente                            Botticelli 1482           Zomer                           Breughel 1620 

   

Herfst                       Fouche 1700                 Winter                                Bloemaert 1631 

Conditie  

De conditie van het kunstwerk is goed. De tweede en het vierde glasraam dienen wel 

in de juiste volgorde te worden gezet. 
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Monumentale kunst Pieter Geraedts 

Pieter Geraedts heeft een indrukwekkend aantal monumentale kunstwerken 

gemaakt zoals muurschilderingen, glas-in-loodramen, maar ook beelden, zo blijkt 

uit zijn monografie. Ook Leiden komt een aantal malen voor in zijn oeuvrelijst. Hij 

maakte in 1958 een kruisweg in Heilige Petruskerk, in 1963 glas-in-loodramen voor 

Verzorgingshuis Roomburgh (die zijn niet aangetroffen), een glas-in-loodraam in 

het stadhuis Leiden en in 1966 een schildering op drie grote panelen in de 

inmiddels gesloopte katholieke kleuterschool St-Bernadette in de Oppenheimstraat. 

Het kunstwerk bestaat nog en is in prive bezit. Het is afgebeeld in de monografie. 

 

     

St Paschalis in Oostrum, St Pancratiuskerk in Sassenheim en glastableau nu in de Lakenhal 

foto’s Andre Van Noort, uit monografie, p. 42, 71, 128 

Contexten 

De in 1911 in Velp geboren kunstenaar die zich op 23-

jarige leeftijd in Warmond vestigde, stamt uit een 

kunstenaarsfamilie van zeker drie generaties. De 

kunstwerken van zijn vader Wijnand bevinden zich in 

diverse Nederlandse en buitenlandse kerken en 

kathedraals tot in New York en Chicago. Ook Pieters 

zonen: Pieter jr en Thom zijn kunstenaar geworden. 

Naast de monumentale kunstopdrachten heeft hij, ook 

in opdracht, 200 losse schilderijen en beelden gemaakt. 

De overgrote meerderheid zijn portretten. Zijn 

kunstwerken zijn in bezit van De Lakenhal en Museum 
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het Catharijne Convent in Utrecht.  

De meeste kunstwerken zijn gemaakt voor katholieke kerken of instellingen. Vaak 

zijn opdrachten voor glas-in-loodramen gecombineerd met wandschilderingen. Bij 

het buiten gebruik raken van de kerken, sneuvelen de wandschilderingen als 

meestal als eerste.  Hij heeft een beperkt aantal profane (niet-kerkelijke) opdrachten 

gemaakt voor scholen, gemeentehuizen, fabrieken zoals de Sikkensfabriek in 

Apeldoorn en ook het Provinciehuis in Den Haag. Zijn kunstwerken zijn in het hele 

land te vinden zoals in Deventer, Ede, Nijmegen, Noordwijk, Den Helder, 

Heerhugowaard, Sassenheim, Swalmen, Volendam en Amsterdam. 

De Heilige Vincentius a Paolokerk in Amsterdam heeft een van de oudste -uit 1939-  

schilderingen, glasramen en een kruisweg van Geraedts in bezit. 

Geraedts, St- Bernadette panelen (foto André van Noort, monografie, p. 58-59) 
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   BOERHAAVELAAN 44   DON BOSCO  TECHNISCHE SCHOOL    

 

1958 

 

Keramisch scherftegel mozaïek 

 

Kunstenaar, Lambert Simon (1909-1987) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het reliëf heeft een kunsthistorische waarde als een goed voorbeeld van de 

modernisering van de katholieke kunst. Het toont de invloed van de beeldtaal 

van de Cobra. Lambert Simon is in de naoorlogse katholieke kunst een relatief 

bekende kunstenaar. Het reliëf is half abstract en nodigt uit tot interpretatie. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Het architectenbureau van Jan van der Laan werkte vaker samen met Lambert 

Simon zoals bij het grote scherfmozaïek aan de gevel van de meisjesschool 

Lidwina aan de Lammenschansweg. 

3. Architectuurhistorische waarde 

De entree met het mozaïek wordt geaccentueerd door een witte omlijsting dat 

oogt als een passe partout. Het reliëf heeft in het katholieke een beeld-

ondersteunende werking. Het draagt bij aan de bijzondere uitstraling van de 

entrée van de school en geeft een verfijning aan dit bouwdeel. De kleuren zijn 

in toon aangepast aan de kleur van het baksteen en de witgeverfde 

‘speklagen’.  

       

Architectonische context 

Boven de hoofdentree van de voormalige Rooms-katholieke Technische School Don 

Bosco aan de Boerhaavelaan 44 is een scherftegelmozaïek van de kunstenaar 

Lambert Simon (1909-1987) aanwezig. De school, gebouwd door het katholieke 

architectenbureau Jan van der Laan, Hermans, Van der Eerden & Kirch is in mei 1954 
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geopend. Het is opgetrokken in een traditionele bouwstijl met baksteen en schild- 

en zadel- en sheddaken. De vleugel links van de entree is oorspronkelijk bestemd 

voor lichamelijke opvoeding en rechts daarvan staat het deel met theorielokalen. 

Dat wordt geflankeerd door een gang met daarachter laagbouw met praktijklokalen. 

In 1964 is door hetzelfde architectenbureau aan de Mariënpoelstraat in de stijl van 

het Nieuwe Bouwen een vierlaagse vleugel met theorielokalen bijgebouwd.  

Het reliëf is in 1958, dus vier jaar na de opening van de school ontworpen en 

geplaatst. Er is indertijd een bedrag van fl 2.120,00 beschikbaar gesteld voor het 

mozaïek, zo staat te lezen in de notulen van de bestuursvergadering.  

De entree bevindt zich in een bouwdeel dat is verfraaid door horizontale baksteen 

stroken afgewisseld met wit geverfde stroken. De entree met het mozaïek wordt 

geaccentueerd door een witte omlijsting dat oogt als een passe partout. Het 

kunstwerk geeft een bijzondere verfijning aan dit bouwdeel. De kleuren zijn in toon 

aangepast aan de kleur van het baksteen en de witgeverfde ‘speklagen’. Momenteel 

is het mozaïek aan het zicht onttrokken door een bord met de naam van de school.  

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het kunstwerk stelt drie figuren voor met in het midden een gezicht, twee armen en 

twee benen. Het is langwerpig en is 1.80 meter breed en circa 0.50 meter hoog. Het 

is een mozaïek vervaardigd van keramische ‘breektegels’ of scherftegels mogelijk 

afkomstig van de De Porceleyne Fles. In dit mozaïek zijn crème-witte, zwarte en 

okergele tegels verwerkt met scherven van roodbruine en grijze tegels en een 

enkele blauwe tegelscherf. De contouren langs de drie beige gezichten met armen 

en benen zijn zwart. De ruimtes tussen de figuren zijn gevuld met zwart omrande 

gele blokjes.  

Wat de drie figuren voorstellen is niet overduidelijk. Jos Hooghuis van de HVOL vond 

in het archief van Stichting Katholiek Onderwijs Leiden (SKOL) de notitie:  

‘30.09.1958. Besproken wordt een schets voor een gevelmozaïek bestemd om 

boven de ingang van de school te worden aangebracht. Het ontwerp is van de heer 

J.B. Lambert Simon te Utrecht. Hiervoor is een bedrag beschikbaar van fl. 2120,-. 

Het algemene oordeel is dat het ontwerp niet aangeeft wat de bestemming is van 

het gebouw. De architecten vinden het ontwerp geslaagd. Zij geven in overweging 

een grotere schets te laten maken. Lambert Simon zal worden gevraagd het ontwerp 

toe te lichten.’ 

Helaas is er geen verslag gevonden met de toelichting van de kunstenaar. Blijkbaar 

geeft de kunstenaar ruimte voor interpreteerbaarheid. Het scherfreliëf stelt mogelijk 
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de Drie Koningen voor. Het middelste gezicht lijkt een kroon te dragen weergegeven 

als acht bruine blokjes. Hij kijkt naar beneden, het zuiden. Het rechter gezicht met 

een driehoekig ‘kroontje’ is ondersteboven gekeerd en kijkt naar boven, het 

noorden. Het linker gezicht met een brede kroon kijkt naar het oosten. Volgens de 

Bijbel zagen de drie koningen de ster die ze volgden totdat Jezus in de kribbe 

ontdekten. De koningen kwamen uit alle windstreken: Bathasar uit het oosten, Azië; 

Melchior uit het noorden, Europa; en Caspar kwam uit het zuiden, Saba (Etiopie). 

Koppoters van 4-jarige kinderen.   Karel Appel, De Vrijheidsschreeuw 1948 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De figuren zijn voorgesteld als zeer vereenvoudigde symbolen zoals smileys 

tegenwoordig. De simpele figuren lijken op tekeningen die 4-jarige kinderen maken 

en die door het ontbreken van de buik, koppoters genoemd worden. Lambert Simon 

die dit scherfreliëf in 1958 heeft gemaakt, is waarschijnlijk beïnvloed door 

schilderijen van de Cobra (1948-1955). In de naoorlogse jaren liet de Cobra zich 

inspireren door kindertekeningen. Ze zochten naar het spontane naïeve karakter dat 

in een mens verscholen zit. Elk mens is immers een onschuldig kind geweest. De 

diepere betekenis hierachter moet vooral gezien worden in het licht van de 

naoorlogse periode waarin een nieuw optimisme ontstaat: een maatschappij met 

vrede. In de wereld van het kind komen geen oorlogen voor en worden geen mensen 

vermoord. Ze wilden kunst maken die iedereen kan begrijpen en aanspreken. In 

2016 heeft deze diepe betekenis van de vredesbeweging een erfgenaam en 

opvolger gekregen in de sterk uitvergrote badeend kunst van de kunstenaar 

Florentijn Hofman (1977). 
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Conditie  

De conditie van het mozaïek is, voor zover zichtbaar, goed. 

In 1964 verscheen in het blad Samenspel een artikel over Lambert Simon met twee 

afbeeldingen van het reliëf. (Samenspel 2, 1964, p. 14) 

Monumentale kunst Lambert Simon 

Lambert Simon heeft geen monumentale opleiding genoten en heeft uit eigen 

ervaring en van collega’s geleerd hoe verschillende technieken en composities met 

een dergelijke grote afmeting ontworpen moeten worden. Een van zijn eerste 

opdrachten voerde hij uit op 25-jarige leeftijd. Als katholieke kunstenaar heeft hij 

vooral opdrachten van katholieke aard gekregen waaronder veel gebrandschilderde 

ramen, geëtst glas, glasappliqués, wandschilderingen, mozaïeken en keramisch 

werk. Behalve met De Porceleyne Fles in Delft, werkte hij ook met Atelier Lelieveld in 

Den Bosch en Atelier Tetterode in Amsterdam. Zijn wandschildering ’De Kruisweg’ in 

de Rooms-katholieke kerk in Badhoevedorp kreeg in 1946 een recensie in het 

vakblad Forum. Kort daarop maakte hij een glaspaneel voor de Walburgkerk in 

Arnhem en het raam ‘Vlucht naar Egypte’ voor de kerk in Groesbeek Horst.  

Het katholieke architectenbureau Van der Laan, Hermans, Van der Eerden & Kirch 

behoorde tot een van zijn trouwste opdrachtgevers. Vanaf 1955 kreeg hij van Van 

der Laan opdrachten voor wandschilderingen in de Haagse Onze Lieve Vrouwe Kerk 

van Goede Raad en voor de Haarlemse Rooms-katholieke Industrie. Voor de 
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huishoudschool Mons Aurea kreeg hij een opdracht voor een glasmozaïek en voor 

het Sint Jozef Ziekenhuis in Deventer in 1957 opdrachten voor een muurschildering 

en glas-in-loodramen met vogel- en diermotieven in de kapel. In het glasraam voor 

de V&D in Venlo in 1960, liet hij de traditionele uitbeelding varen en gaf hij in 

silhouet figuren de stichters van Venlo weer. 

In Leiden heeft hij meerdere opdrachten uitgevoerd. In de muur van de voormalige 

Lidwina BLO-meisjesschool is een groot geglazuurd reliëf met dierfiguren aanwezig 

en in de aula van de in 1968 door architect Paardekooper gebouwde Leidse Paulus 

ULO in de Surinamestraat was een glasappliqué aanwezig. De opdracht ging 

gepaard met een ander kunstwerk, een beeld van de edelsmid Jan Noyons. Het 

beeld staat er nog maar het glaskunstwerk is verdwenen. Paardekooper heeft deze 

beide kunstenaars ook een kunstopdracht gegeven voor het Bejaardenhuis in 

Zoeterwoude. 

Contexten 

De in Den Helder geboren Lambert Simon, zoon van een steenhouwer, voelde er 

weinig voor om bij zijn vader te werken en vertrok als 20-jarige naar Parijs. Hij 

maakte daar kennis met de kunstenaars van de ‘Ecole de Paris’ zoals Chagall. Terug 

in Nederland vestigde hij zich in Utrecht en sloot zich als jonge kunstenaar -zonder 

kunstopleiding- aan bij een Utrechtse katholieke kunstenaarsgroep met bekende 

leden als Henri Jonas, Otto van Rees, Hendrik Wiegersma en Charles Eyck. Door 

middel van het in 1925 opgerichte maandblad De Gemeenschap, ‘maandblad voor 

katholieke reconstructie’ pleitten zij voor een vernieuwing van de katholieke kunst. 

Na het ter zielen van het blad nam Het Instituut voor Kerkelijke Kunst de taak over 

door tentoonstellingen te organiseren en te bemiddelen bij vooral kerkelijke 

opdrachten. Kunstenaars als Mari Andriessen, Albert Termote, Lode Sengers, Joep 

Nicolas en Charles Eyck profiteerden van deze organisatie. Ter ere van de opening 

van de nieuwe toonzalen van dit Instituut in 1935 in de Vondelstraat in Amsterdam 

kreeg Lambert Simon een tentoonstelling. Vier jaar later, in 1939 kreeg hij de eer 

om in de entreehal van het Nederlandse paviljoen van de Wereldtentoonstelling in 

New York een groot geëtst raam te maken.  Hij heeft een oeuvre van ca 100 

kunstwerken. Zijn eerste ramen tonen nog een traditionele vormentaal maar in de 

jaren zestig wordt zijn stijl expressionistisch en abstracter.  

Als docent heeft les gegeven op de Academies voor Beeldende Kunsten in Utrecht en 

Breda. 
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71



Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

Kunsthistorisch heeft dit werk waarde als een vroeg kunstwerk van Josje Smit

uit haar geabstraheerde Figuratieve Expressionistische periode. Dit reliëf heeft

zijn wortels in de Kubistische kunst en keramische reliëfs van Picasso.

2. Cultuurhistorische waarde

Het is een van de twee reliëfs die Leiden bezit van Josje Smit. Het Zoölogisch

Laboratorium is gesloopt en het kunstwerk is als tastbare herinnering over.

3. Architectuurhistorische waarde

Het functie van het gebouw is herkenbaar in het reliëf. Het kunstwerk met

vissen, een zeepaardje en weckflessen verwijst naar functie van het inmiddels

gesloopte universitair laboratorium waar dieren werden onderzocht en

bestudeerd.

Architectuurhistorische context 

Het keramische reliëf is in 1959 gemaakt door de kunstenaar Josje Smit. Het bevond 

zich, tot de sloop in 2012, in het Torengebouw van het Van Der Klaauw Zoölogisch 

Laboratorium van de Universiteit van Leiden. De Universiteit heeft het kunstwerk 

tijdelijk opgeslagen. Het Torengebouw dat acht verdiepingen telde, was ontworpen 

door de Rijksgebouwendienst en gebouwd door het Leidse Architectenbureau Van 

Oerle en Schrama. Op 2 oktober 1958 is het geopend.  

Het gebouw was bestemd voor laboratoria voor onderzoek en waarneming van 

dieren. De hoofdingang lag aan de Sterrenwachtlaan en aan de Kaiserstraat was een 
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ingang voor dieren en goederen. Het had een anatomiezaal met een röntgenafdeling 

en in kelder stonden klimaatcellen, koelruimte en een kadaverlift.  

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het keramisch muurreliëf is gemaakt van geglazuurde pottenbakkersklei. Het reliëf 

lijkt een geheel, in tegenstelling tot haar latere werk, zoals het reliëf van de Leidse 

St-Agneslyceum dat duidelijk uit meerdere delen bestaat. Het reliëf heeft een 

grillige vorm omdat het langs de contour van de voorstelling is afgesneden. Het is 

een geabstraheerde figuratie met overwegend donkere kleuren. De hoofdkleuren 

zijn naast verschillende grijstonen, donkergroen, donkerrood, een grijze 

lavendelpaarse kleur en twee tinten blauw. De lichte accenten zijn verkregen door 

geel en crème-wit.  

Josje Smit heeft het ontwerp met vrij brede lijnen in de klei gegraveerd en voor de 

eerste keer in de oven gebakken. Daarna heeft ze met glazuur de kleuren 

aangebracht en is het geheel weer de oven in gedaan om het ‘te stoken’ of af te 

bakken. Glazuur is een glasachtige substantie die met een penseel aangebracht 

wordt. Ze heeft de vrij brede gegraveerde lijnen die verdiept liggen, met zwart 

ingekleurd om ze meer effect te geven. Deze lijnen geeft het reliëf een grafisch 

effect alsof het een houtsnede of een glas-in-loodraam is.  

Stijl, betekenis en inspiratie 

Josje Smit maakte in het begin van de jaren vijftig geabstraheerde figuratieve 

expressionistische kunstwerken. In de jaren zestig en zeventig werkte zij in een 

abstracte stijl. Het kunstwerk verwijst naar functie van het gebouw, een universitair 

laboratorium waar dieren onderzocht en bestudeerd werden. In het laboratorium 

werden met reageerbuizen proeven gedaan en op de bovenste verdieping was een 

aquarium voor het bestuderen van vissoorten. 

In het reliëf zijn vissen, een hoofd, een hand en een reageerbuis in te ontdekken. 

Aan de linkerkant is in het grijze lila een zeepaardje met zijn buikje en zijn 

krulstaart te ontdekken. De ovale vormen suggereren een school visjes. 

Het stileren en vormgeven van het hoofd en de hand doet denken aan schilderijen 

van Pablo Picasso uit zijn Kubistische periode zoals ‘Het meisje voor de spiegel’ uit 

1932 dat in het MOMA hangt. Het is niet alleen de platte maskerachtige weergave 

van het gezicht met de ovaalvormige ogen dat aan Picasso doet denken maar ook de 

zwarte contouren, de heldere kleuren. De diepte in het schilderij en het reliëf wordt 

alleen verkregen door de werking van de kleuren: geel en rood springen naar voren 
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Pablo Picasso, Detail van Het meisje voor de spiegel (1932) Josje Smit, 

terwijl blauw een dieptesuggestie geeft. Dit reliëf toont de invloed van het Kubisme 

en de bewondering voor Picasso zoals bij veel kunstenaars in de jaren vijftig. 

Dit kunstwerk voor het Torengebouw is de eerste rijkspercentage opdracht dat Josje 

Smit in 1958 kreeg van de architecten Van Oerle en Schrama. Het werd 

geaccordeerd door rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff. 

Conditie  

Het keramische kunstwerk lijkt, voor zover dat te zien is, in goede conditie. 

Monumentale kunst Josje Smit 

Josje Smit heeft een groot aantal monumentale kunstwerken gemaakt. Ze ontwierp 

naast keramische werk, ook ijzerreliëfs, wandkleden en betonnen sculpturen, 

meestal gestileerde dieren, als speelobjecten. In Amsterdam staan ze nog op talloze 

schoolpleinen. In 1960 kreeg zij een eervolle percentage opdracht van het Rijk. Het 

was voor een appliqué wandkleed voor de ministeriële vergaderzaal van het 

Ministerie van Landbouw en Visserij. In het kleed zijn de zon, planten, visjes en 

vogels afgebeeld.  Haar wandkleden bevinden zich op de Nederlandse Ambassade in 

Washington, in het Sint Jansziekenhuis in Gouda, bij Cemsto, bij de Goudsche 

Levensverzekering Maatschappij en de Fries-Groningsche Hypotheekbank.  

In Leiden heeft ze in 1965 voor het Rooms-katholieke St-Agnèslyceum een abstract 

geglazuurd keramisch reliëf gemaakt. Een reliëf dat net zo abstract is als het reliëf 

van Sint Agneslyceum, heeft ze voor de Rijks Middelbare Tuinbouwschool in 

Aalsmeer gemaakt. Dat was haar laatste rijkspercentage opdracht. Andere reliëfs 

bevinden zich in de Amsterdamse Universiteits Bibliotheek, in een ziekenhuis en 

kerk in Paramaribo, in het Sint Jansziekenhuis in Zaandam, in de Zuivelfabriek 

‘Aurora’ in Opmeer, in de Boerenleenbank en in het zwembad in Voorschoten, bij 

het Ingenieursbureau Comprimo en in het Europahuis beide in Amsterdam. 

74



Wandkleed in de ministeriële vergaderzaal,  Keramische wand, ‘Wereld waarin wij leven’ 

Ministerie van Landbouw en Visserij, 1960.   St-Jansziekenhuis 1964    

 Context 

Josje Smit ( 1926-2003) volgde geen 

kunstenaarsopleiding aan een academie maar 

ontwikkelde zich als keramiste in het 

Amsterdamse keramische atelier Tanagra en als 

kunstenaar bij haar partner de beeldhouwer 

Cephas Stauthamer. Ze woonde en werkte met 

Stauthamer op de Oudezijds Voorburgwal 57 in 

Amsterdam.  

Haar eerste tentoonstelling hield ze in 1950 bij de 

Haarlemse kunsthandelaar Leffelaar en in het jaar 

daarop deed ze mee aan de groepstentoonstelling 

van Britse en Nederlandse vrouwen. Haar kleden liet ze weven bij de gobelin-weverij 

Quadriga in Amsterdam. Met haar kleden deed ze mee aan de reizende 

Naaldkunstwerk Tentoonstelling in het Van Abbemuseum in Eindhoven, het 

Provinciaal Museum in Den Bosch en het Bisschoppelijk Museum in Haarlem. In de 

jaren zestig heeft ze deelgenomen aan drie groepstentoonstellingen waarvan twee 

met Stauthamer en in de jaren zeventig aan zes groepstentoonstellingen.   
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WASSENAARSEWEG 70       UNIVERSITEIT LEIDEN 

1959 

Tekst-reliëfs 

Kunstenaar, Oswald Wenckebach (1895-1962) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

Oswald Wenckebach behoort tot Nederlands bekendste beeldhouwers. De 

tekstblokken en het lettertype zijn een hommage aan het Griekse en Romeinse 

architectuur. Het gebruik van namen en zinnen in dit gebouw vindt zijn 

oorsprong in het Neoclassicistische.

2. Cultuurhistorische waarde

Het gebouw oogt als een twintigste eeuwse tempel van de wetenschap. De 

namen en teksten vormen een ensemble met de portretbeelden van de 

geleerden. Uit eerbetoon voor hun werk zijn de namen van de wetenschappers 

op het gebouw vermeld.

3. Architectuurhistorische waarde

Het silhouet van dit bouwdeel met de hoge kolommen en de hoog geplaatste 

tekstblokken doen denken aan Klassieke tempels. 

Architectonische context 

De hoofdingang van het Willem Einthovengebouw, oorspronkelijk het Laboratorium 

voor Fysiologie, aan de Wassenaarseweg ligt op het binnenterrein van het 

universiteitscomplex. Het is geaccentueerd en verfraaid met diverse 

reliëfsculpturen van de beeldhouwer Oswald Wenckebach (1907-1965). Het naar 

voren stekende bouwdeel met de hoofdingang wordt gekenmerkt door een 

gebouwhoge raampartij gevat in betonnen stijlen. De hoekbeelden op de begane 

grond aan de linker- en rechterkant van dit bouwdeel (A + B) zijn de twee 

opvallendste reliëfs. Op de twee betonnen raamstijlen aan weerszijde van de 

ingangspartij zijn letterreliëfs (C + D ) aanwezig en boven de ingang ter hoogte 

van de verdiepingsscheiding zijn drie 
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tekstblokken, blokvormige reliëfs met opschriften. (E + F+ G). Het silhouet van dit 

bouwdeel met de hoge kolommen en de hoog geplaatste tekstblokken doet denken 

aan Klassieke tempels. 

Het op 2 juli 1959 geopende gebouw, is ontworpen door de architect H.F. Mertens 

jr. in opdracht van de Rijksgebouwendienst. Het gebouwencomplex bestaat uit een 

aaneenschakeling van vier bouwdelen op een Z-vormige plattegrond. Het is bekleed 

met donkergeel baksteen en heeft zadeldaken met donkergrijze dakpannen. 

Indertijd bood het gebouw ook ruimte aan andere universiteitsfuncties zoals 

laboratoria voor enzymologie en electronenmicroscopie, stralingsgenetica, 

operatiezalen en auditoria voor 300 studenten. In het gebouw waren aquaria met 

stromend zoet- en zeewater en dierstallen aanwezig. De reliëfs zijn percentage 

opdrachten van het Rijk. Wenckebach heeft voor het ontwerp en uitvoering  

fl 25.032,00 ontvangen. Het interieur is verfraaid met mozaïeken van de Italiaanse 

kunstenaar Luigi de Lerma en vier wandschilderingen van Rinus van der Neut. 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Alle letterkunstwerken zijn betonreliëfs. Een betonreliëf ontstaat door bij het storten 

van een betonnen stijl of plaat de voorstelling met letters in het gips als contravorm 

in de houten mallen in de bekisting aan te brengen. De kunstenaar en de architect 

hebben hierin samengewerkt. Mertens heeft een betonsoort gebruikt dat voor een 

betonreliëf opvallend verfijnd overkomt. Deze techniek is een jonge monumentale 

kunstvorm, die voor het eerst is toegepast door Le Corbusier in Unité d’Habitation 

en in Nederland begin jaren vijftig door onder meer Harry op de Laak. 
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Stijl, betekenis en inspiratie 

Wenckebach heeft de Griekse en Latijnse teksten in een klassiek lettertype zoals 

Helvetica weergegeven. Net als in de beeldhouwkunst heeft hij ook hier gekozen 

voor hoogdruk letters in een Neo-classicistische stijl. Wenckebach had de 

beginselen van de Griekse cultuur als uitgangspunt voor dit werk. In de teksten is 

de invloed zichtbaar van opschriften op Romeinse bouwwerken zoals het Colosseum 

(80 na Chr.) en de Boog van Constantijn (315 na Chr.). De opschriften verheerlijken 

de heldendaden van de keizer of geven aan welke keizer het heeft gebouwd.  

Boven Opschrift op het Colosseum en onder op de Boog van Constantijn, Rome (315 na Chr.) 

In de betonnen stijlen zijn 41 rijen met de namen van geleerden in diepdruk 

weergeven zoals bijvoorbeeld M. von Pettenkofer. Deze Beierse arts en apotheker 

was een invloedrijke hygiënist. In de periode van de 19-eeuwse eeuw waarin 

cholera-uitbraken voorkwamen, begreep niemand wat de oorzaak daarvan was. Max 

von Pettenkofer stelde dat de ziekte veroorzaakt zou worden door stank en rottende 

lucht en dat cholera een product van de bodem was. Robert Koch ontdekte 

uiteindelijk de komma-bacil in besmet water als boosdoener van de cholera-ziekte. 

In het Willem Einthovengebouw hebben de opschriften betrekking op de functie van 

het gebouw. Uit eerbetoon voor hun werk zijn de namen van de wetenschappers op 

het gebouw vermeld. De namen en teksten vormen een ensemble met de 

portretbeelden van de geleerden. Het gebouw oogt als een twintigste eeuwse tempel 

van de wetenschap. 

Het reliëf van Wenckenbach heeft in 2008 een erfgenaam gekregen. Een kunstwerk 
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dat bestaat uit honderden namen van geleerden is uitgevoerd door de kunstenaar 

Hans van Houwelingen in het Lorentzmonument in Arnhem. Hij noemt het een echo 

uit het verleden.  

Conditie  

De conditie van de letterkunstwerken is goed. 

Monumentale kunst Oswald Wenckebach  

Oswald Wenckebach heeft meer losse beelden gemaakt dan monumentale 

kunstwerken als reliëfs en bouwbeelden. Hij heeft zich een periode zelfs verzet 

tegen samenwerking met architecten maar die houding veranderde in 1935 toen hij 

de professor werd aan de Technische Universiteit in Delft. In zijn oeuvre zijn een 

aantal monumentale kunstwerken te ontdekken. 

Een van zijn vroegste maakte Wenckebach in 1924. Het is een gevelsteen in 

zandsteen van een ‘duiveltje met vlerken’ op de Cornelis Krusemanstraat 75 in 

Amsterdam. Drie jaar later realiseerde hij een ‘palmboom’ voor de villa op de 

Boekenroodeweg 85, Aerdenhout. In 1928 maakte hij een medaillon met een portret 

van de burgemeester voor het Picképlein, en in 1930 een plaquette van zandsteen 

met het portret van koningin Wilhelmina voor het raadhuis van Noordwijkerhout. 

Tussen 1929 en 1932 heeft hij drie Oranje-vorsten afgebeeld in bas-reliëf voor de 

MS De Oranje in opdracht van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. En in 

opdracht van de Rijksdienst van Monumentenzorg hakte hij tussen 1933 en 1935 

zeven grote kalksteen beelden van 1.60 meter hoog: de ‘Heren en Vrouwen van 

Veerle’ voor de gevel van het stadhuis in Veerle en de kalksteenbeelden van Graaf 

Willem II tussen Fides en Justitia voor de Middelburgse Gistpoort.  

Voor de Universiteit Leiden heeft hij een bronzen plaquette gemaakt van de 

Bramhartige Samaritaan in 1940.  
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In de naoorlogse periode maakte hij een gevelbeeld in brons van Willem I, Graaf 

van Holland voor het Rijnlands gemaal; een gevelbeeld voor het   

Dr Neherlaboratorium in Leidschendam, het beeld ‘De tijding’ voor het Sylphide 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut en drie gevelsculpturen voor het 

Adbijcomplex op het Damplein in Middelburg. 

Contexten  

Ludwig Oswald Wenckebach behoort tot een 

van Nederlands bekendste beeldhouwers en 

was indertijd geliefd bij een groot publiek. Hij 

wordt beschouwd als een van de nestors van 

de Nederlandse beeldhouwkunst. De 

Amerikaanse professor Lloyd Benjamin III 

roemt zijn beelden in het standaardwerk ‘In 

Opdracht. Zestig Jaar Percentageopdrachten’ 

van de Rijksgebouwendienst. Hij noemt 

Wenckebach als voorbeeld van hoogtepunten 

van vroege opdrachten van monumentale kunst 

en illustreert zijn artikel: ‘Percentageregeling 

Beeldende Kunst en Rijksgebouwendienst: de kijk van een buitenstaander’ met de 

twee Leidse hoekbeelden van de vier geleerden ook aan dit universiteitsgebouw. 

Oswald Wenckebach (1885-1962) is geboren in Heerlen als zoon van de medicus 

professor Karl Friedrich Wenckebach, onderzoeker in hartfuncties en kanker en is 

vader van de monumentale kunstenaar Karla Wenckebach (1923). Oswald is 

opgeleid als schilder en heeft het beeldhouwen in de praktijk en van zijn buurman 

John Rädecker geleerd. Hij bezocht de Kunstnijverheidsschool in Haarlem en in 

Wenen, waar zijn vader professor Interne Geneeskunde doceerde, vervolgde zijn 

opleiding aan de Akademie der Bildende Künste. De lessen over het menselijk 

lichaam en anatomie zal hij zeker van zijn vader geleerd hebben. Hij verkeerde in 

beeldhouwerskringen met Charlotte van Pallandt en Mari Andriessen. Zijn vroegste 

werken tonen een zuivere klassieke invloed en hebben een symbolische en vaak 

mythologische betekenis. Wenckebach heeft veel portretten geboetseerd waaronder 

het bronzen beeld van Albert Verwey in 1934. 

Hij aanvaardde in 1935 het hoogleraarschap in Delft en drie jaar later maakte hij het 

beeld ‘Joan Melchior Kemper’, een van de zes grote zittende bronzen portretbeelden 

van vooraanstaande rechtsgeleerden, die voor het Gebouw van de Hoge Raad in Den 
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Haag werden opgesteld. De andere beelden zijn door de andere vooraanstaande 

beeldhouwers gemaakt.  

Hij maakte een serie beelden ‘deftige mannen in lange strakke mantels’ zoals het 

beeld van Dr. A.F. Philips in Eindhoven. De populairste bij het publiek was een serie 

humoristische beelden van een imaginaire corpulente heer met hoed, Menéér 

Jacques genoemd. Of elke Nederlander vandaag de dag zijn naam als ontwerper nog 

kent, is te betwijfelen maar iedereen die met guldens betaalde, zag zijn werk 

regelmatig in de door hem ontworpen geldmuntjes met de portretten van Juliana, 

met haarnetje en oorbellen.  

Hij heeft een aantal solo- en duotentoonstellingen in musea gekregen: in 1927 in 

het Stedelijk Museum in Amsterdam, in 1931 in de Lakenhal, in 1959 bij de 

Rotterdamse Kunststichting, in 1965 in de Hengelose Kunstzaal en in 2012 

organiseerde het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen de tentoonstelling 

Scheppingsdrang en schoonheidszin – De beeldhouwkunst van Oswald Wenckebach 

(1895-1962). Daarnaast heeft hij meegedaan aan groepstentoonstellingen en 

exposeerde hij in galeries.     
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

Oswald Wenckebach behoort tot Nederlands bekendste beeldhouwers. De 

hoekbeelden uit zijn late periode, zijn -voor zover mogelijk- natuurgetrouwe 

portretten van geleerden uit de geschiedenis en hebben een basis in het 

Neoclassicistische. In zijn monografie ontbreken de beelden maar in het 

standaardwerk van de Rijksgebouwendienst ‘In Opdracht’ worden ze geroemd.

2. Cultuurhistorische waarde

De hoekbeelden hebben een ensemblewaarde met de letterreliëfs aan de 

zelfde gevel en in zekere zin ook met de twee Neoclassicistische beelden van 

Wenckebach aan het Gortergebouw uit de jaren veertig. De twee 

onderzoeksgebouwen hebben beide een medisch fysiologische doel. De 

beelden symboliseren samen de geschiedenis van de medische ontwikkeling. 

De beelden aan het Gortergebouw zijn een hommage aan het Griekse 

sculpturen en het schoonheidsideaal en die aan het Einthovengebouw als een 

verering aan de geleerden die de van oorsprong Griekse wetenschap 

verbeterden tot de kennis van vandaag.

3. Architectuurhistorische waarde

De functie van het instituut is herkenbaar in deze reliëfs. Het is de reflectie 

wat inhoudelijk in dit gebouw plaats vindt. De hoekbeelden staan op een 

binnenterrein en zijn voor de studenten, medewerkers en bezoekers zichtbaar. 

Architectonische context 

De hoofdingang van het Willem Einthovengebouw, oorspronkelijk het Laboratorium 

voor Fysiologie, aan de Wassenaarseweg ligt op het binnenterrein van het 

universiteitscomplex. Het is geaccentueerd en verfraaid met diverse reliëfsculpturen 
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van beeldhouwer Oswald Wenckebach (1907-1965). Het naar voren stekende 

bouwdeel met de hoofdingang wordt gekenmerkt door een gebouwhoge raampartij 

gevat in betonnen stijlen. De hoekbeelden op de begane grond aan de linker- en 

rechterkant van dit bouwdeel zijn de opvallendste reliëfs. 

 

   

De twee hoekbeelden zijn pendanten met dezelfde maten en stellen elk twee 

mannen voor. Op de twee betonnen raamstijlen aan weerszijde van de ingangspartij 

en op de verdiepingscheiding zijn letterreliëfs aanwezig die ook door Wenckebach 

zijn gemaakt.  

Het op 2 juli 1959 geopende Fysiologisch Laboratorium is ontworpen door de 

architect H.F. Mertens jr. in opdracht van de Rijksgebouwendienst. Het gebouwen-

complex bestaat uit een aaneenschakeling van vier bouwdelen op een Z-vormige 

plattegrond. Het heeft donkergele bakstenen en zadeldaken met donkergrijze 

dakpannen. Indertijd bood het gebouw ook ruimte aan andere universiteitsfuncties 

zoals laboratoria voor enzymologie en electronenmicroscopie, stralingsgenetica, 

operatiezalen en auditoria voor 300 studenten. In het gebouw waren aquaria met 

stromend zoet- en zeewater en stallen voor dieren aanwezig. De reliëfs zijn 

percentage opdrachten van het Rijk. Wenckebach heeft voor het ontwerp en 
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uitvoering fl 25.032,00 ontvangen. Het interieur is verfraaid met mozaïeken van de 

Italiaanse kunstenaar Luigi de Lerma en vier wandschilderingen van Rinus van der 

Neut. 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De beide hoekbeelden zijn 2.30 meter hoog, aan de voorkant 1.00 

meter breed en aan de zijkant 0.50 meter breed. Het is uitgevoerd 

in haut-reliëf met beperkte diepte in de voorstelling.  

Dit soort hoekbeelden zijn nagenoeg vrijstaande driedimensionale 

beelden waar het hoekbeeld Gijsbrecht van Lambertus Zijl aan de 

Amsterdamse Beurs model voor stond, stelt de schrijver Ype 

Koopmans in ‘Muurvast en Gebeiteld’.  

Stijl, betekenis en inspiratie  

De figuratieve hoekbeelden, reliëfs met hun namen zijn -voor 

zover mogelijk- waarheidsgetrouwe weergaves van vier bekende fysiologen uit de 

geschiedenis.  

A. Arnold Berthold (1803-1861); de linker figuur in de hoeksteen aan de linkerkant. 

Hij is afgebeeld met een rond brilletje, heeft een lok in zijn haar en houdt een haan 

vast. De 19-eeuwse Duitse fysioloog staat bekend om zijn baanbrekend werk, 

waarbij hij experimenteerde op het vlak van endocrinologie en ontdekte dat bij de 

castratie van een haan dat de testiculaire werking gecorreleerd was aan de circulaire 

bloedfracties.  

B. William Harvey (1578-1657); de rechter figuur in de hoeksteen aan de linkerkant. 

De Engelse fysioloog uit de Gouden Eeuw met lang golvend haar, draagt een mantel 

met een witte kraag en houdt in zijn hand een orgaan, waarschijnlijk een hart vast. 

Zijn naam is in de geschiedenisboeken terecht gekomen omdat hij ontdekte dat het 

hart kleppen heeft en het bloed door de aders van het lichaam pompt.  

C. Claude Bernard (1813-1878); de linker figuur in de hoeksteen aan de 

rechterkant. De Franse fysioloog is door Weckebach gevisualiseerd als een kalende 

man met een hoog voorhoofd, lang haar en bakkebaarden. Hij staat bekend als de 

man die de functies van het spijsvertering en zenuwstelsel vaststelde. Hij  
onderzocht de alvleesklier en de dunne darm. 

D. Ivan Pavlov (1849-1936); de rechter figuur in de hoeksteen aan de rechterkant. 

De Russische fysioloog heeft de kunstenaar afgebeeld met zijn kenmerkende snor 

en baard. Hij houdt het orgaan, de hersenen in zijn handen. Hij won de Nobelprijs 

voor 
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zijn onderzoek naar spijsvertering maar bekender is zijn onderzoek naar reflexieve 

conditionering waarbij hij honden gebruikte. Dat heet het het Pavlov-effect. 

Wenckebach, links Berthold met haan en rechts Harvey met een hart, 1957. 

In het midden boven elkaar historische portretten van Bertold en Harvey. 

Oswald Wenckebach, links Bernard en rechts Pavlov met hersenen in zijn handen, 1957. 

In het midden boven elkaar historische portretten van Bernard en Pavlov.     

Wenckebach was als beeldhouwer gespecialiseerd in portretkunst en in klassieke 

beelden naar voorbeeld van de oud-Griekse beeldhouwkunst. De kunsthistorische 
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basis ligt in het Neoclassicisme. Als voorbeeld dienden de 

Griekse portretbeelden van Griekse filosofen, zoals dat van 

Socrates die de filosoof als een peinzende intellectueel 

toont. Zijn stijl is hier ook vergelijkbaar met de 

naturalistische portretkunst, die de mens zo gelijkend  

mogelijk afbeeldt en de mannen niet in een heroïsche 

Socrates Athene                 klassieke pose neerzet. Hij portretteerde ze naar 

voorbeeld van historische afbeeldingen van de geleerden, als mensen met hun 

persoonlijke, tijdgebonden haardrachten zoals de lange bakkebaarden van 

professor Bernard. De kleding en de handen zijn wel gestileerd en de hoofden zijn 

iets groter gemaakt. Daarmee passen de beelden in twintigste-eeuwse 

Nederlandse traditie van beeldhouwers als Johan Polet en Rädecker.  

De hoekstenen kunnen gezien worden als een ensemble met de twee 

neoclassicistische beelden in witte kalksteen die Wenckebach hakte voor het 

Universitaire Medische Instituut voor Praeventieve Geneeskunde. Het Gortergebouw, 

zoals het tegenwoordig heet, staat ook op het universiteitsterrein aan de 

Wassenaarseweg en is in 1941 gebouwd door het zelfde architectenbureau Mertens. 

Deze twee muze-achtige beelden die ‘De hoop’ en De zorg’ zijn symbolen met een 

ideale schoonheid als teken van goddelijkheid. De Neoclassicistische stijl houdt de 

aanvaarding in van de beginselen van de Griekse beeldhouwkunst. Beelden uit de 
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Griekse oudheid zag Wenckebach als: ‘de spiegel der geest, de tempel van onze 

ziel.’ En de ‘ideale vorm zo aanbiddelijk schoon’. (p.17). De anatomie van deze 

gracieuze vrouw- en manfiguur met de elegante houdingen en gebaren lijkt perfect. 

Ze zijn waarschijnlijk geïnspireerd op de Franse beeldhouwers als Maillol en 

Despiau.  

De twee onderzoeksgebouwen hebben beide een medisch fysiologische doel. De 

beelden symboliseren samen de geschiedenis van de medische ontwikkeling. Het 

beelden aan het Gortergebouw zijn een hommage aan het Griekse sculpturen en het 

schoonheidsideaal en die aan het Einthovengebouw als een verering aan de 

geleerden die de van oorsprong Griekse wetenschap verbeterden tot de kennis van 

vandaag. 

Conditie  

Op vele plekken is erosie en klimaatschade is te zien.  

 

 

Monumentale kunst Oswald Wenckebach  

Oswald Wenckebach heeft meer losse beelden gemaakt dan monumentale 

kunstwerken zoals reliëfs en bouwbeelden. Hij heeft zich een periode zelfs verzet 

tegen samenwerking met architecten maar die houding veranderde in 1935 toen hij 

professor werd aan de Technische Universiteit in Delft. In zijn oeuvre is een aantal 

monumentale kunstwerken te ontdekken. 

Een van zijn vroegste maakte Wenckebach in 1924. Het is een gevelsteen in 

zandsteen van een ‘duiveltje met vlerken’ op de Cornelis Krusemanstraat 75 in 
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Amsterdam. Drie jaar later realiseerde hij een ‘palmboom’ voor de villa op de 

Boekenroodeweg 85, Aerdenhout. In 1928 maakte hij een medaillon met een portret 

van de burgemeester voor het Picképlein, en in 1930 een plaquette van zandsteen 

met het portret van koningin Wilhelmina voor het raadhuis van Noordwijkerhout. 

Tussen 1929 en 1932 heeft hij drie Oranje-vorsten afgebeeld in bas-reliëf voor de 

MS De Oranje in opdracht van de Stoomvaart Maatschappij Nederland. En in 

opdracht van de Rijksdienst van Monumentenzorg hakte hij tussen 1933 en 1935 

zeven grote kalksteen beelden van 1.60 meter hoog: de Heren en Vrouwen van 

Veerle voor de gevel van het stadhuis in Veerle en de kalksteenbeelden van Graaf 

Willem II tussen Fides en Justitia voor de Middelburgse Gistpoort.  

Voor de Universiteit Leiden heeft hij in 1940 een bronzen plaquette gemaakt van de 

Barmhartige Samaritaan.  

In de naoorlogse periode maakte hij een gevelbeeld in brons van Willem I, Graaf van 

Holland voor het Rijnland Gemaal; een gevelbeeld voor het Dr Neher-laboratorium 

in Leidschendam, het beeld ‘De tijding’ voor het Sylphide Koninklijk Nederlands 

Meteorologisch Instituut en drie gevelsculpturen voor het Adbijcomplex op het 

Damplein in Middelburg. 

Contexten  

Ludwig Oswald Wenckebach behoort tot 

Nederlands bekendste beeldhouwers en was 

indertijd bekend en geliefd bij een groot publiek. 

Hij wordt beschouwd als een van de nestors van 

de Nederlandse beeldhouwkunst. De Amerikaanse 

professor Lloyd Benjamin III roemt zijn beelden in 

het standaardwerk ‘In Opdracht. Zestig Jaar 

Percentageopdrachten’ van de 

Rijksgebouwendienst. Hij noemt Wenckebach als 

voorbeeld van hoogtepunten van vroege 

opdrachten van monumentale kunst en illustreert 

zijn artikel: ‘Percentageregeling Beeldende Kunst 

en Rijksgebouwendienst: de kijk van een buitenstaander’ met een van deze Leidse 

hoekbeelden. 

Wenckebach (1885-1962) is geboren in Heerlen als zoon van de medicus professor 

K.F. Wenckebach, onderzoeker in hartfuncties en kanker en is vader van de 

monumentale kunstenaar Karla Wenckebach. Hij is opgeleid als schilder en heeft het 

beeldhouwen in de praktijk en van zijn buurman en vriend John Rädecker geleerd. 

Hij bezocht de Kunstnijverheidsschool in Haarlem en vervolgde in Wenen (waar zijn 
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vader professor Interne Geneeskunde doceerde) zijn opleiding aan de Akademie der 

Bildende Künste. De lessen over het menselijk lichaam en anatomie zal hij zeker van 

zijn vader hebben geleerd en zijn van groot belang geweest voor zijn kunst. Hij 

verkeerde in beeldhouwerskringen met Charlotte van Pallandt en Mari Andriessen. 

Zijn vroegste werken tonen een zuivere klassieke invloed en hebben een 

symbolische en vaak mythologische betekenis. Wenckebach heeft veel portretten 

geboetseerd waaronder het bronzen beeld van Albert Verwey in 1934. 

Hij aanvaarde in 1935 het hoogleraarschap in Delft en drie jaar later maakte hij het 

beeld ‘Joan Melchior Kemper’, een van de zes grote zittende bronzen portretbeelden 

van vooraanstaande rechtsgeleerden, die voor het Gebouw van de Hoge Raad 

werden opgesteld. De andere beelden zijn door de andere vooraanstaande 

beeldhouwers gemaakt. Van zijn serie beelden van ‘mannen in lange mantels’ zoals 

die van Dr. A.F. Philips in Eindhoven is de populairste bij het publiek ‘Menéér 

Jacques. Hij maakte een serie humoristische beelden van deze imaginaire corpulente 

heer met hoed: Meneer Jacques als redenaar, Meneer Jacques op vakantie, etc..  

Of veel Nederlander vandaag de dag zijn naam als ontwerper nog kennen, is te 

betwijfelen maar diegene die de guldens nog gebruikten, zagen zijn werk 

regelmatig in de door hem ontworpen geldmuntjes met het portret van koningin 

Juliana, met haarnetje en oorbellen.  

Hij heeft een aantal solo- en duotentoonstellingen in musea gekregen: in 1927 in 

het Stedelijk Museum in Amsterdam, in 1931 in de Lakenhal, in 1959 bij de 

Rotterdamse Kunststichting, in 1965 in de Hengelose Kunstzaal en in 2012 

organiseerde het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen de tentoonstelling 

Scheppingsdrang en schoonheidszin - De beeldhouwkunst van Oswald Wenckebach 

(1895-1962). Daarnaast heeft hij meegedaan aan groepstentoonstellingen. 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

De in Nederland wonende Italiaan Luigi de Lerma (1907-1965) was niet alleen 

als kunstenaar redelijk bekend maar ook als ceramist. Hij maakte 

wandschilderingen, mozaïeken en wandtapijten. Deze percentage opdracht 

van het Rijk behoort tot een van de belangrijkste werken in zijn oeuvre.  

2. Cultuurhistorische waarde 

De Leidse Universiteit bezit met het Willem Einthovengebouw een fraai 

gebouw met kunstwerken van Oswald Wenckebach en Rinus van der Neut. 

3. Architectuurhistorische waarde 

De functie van het instituut is herkenbaar in deze mozaïeken. Het is een 

reflectie wat inhoudelijk in dit gebouw gebeurde. De vogel- en vismotieven 

zijn in dit gebouw waar aquaria met stromend zoet- en zeewater aanwezig 

waren een voor de hand liggend onderwerp. Deze mozaïeken geven een 

bijzondere representatieve uitstraling aan de galerij. Ze zijn beeldbepalend.                                   

    

Architectonische context 

Op de galerij in de hoofdhal, naast het ruime trappenhuis van het Willem Einthoven 

gebouw, van oorsprong het Laboratorium voor Fysiologie, bevinden zich zes 

mozaïeken van de kunstenaar Luigi de Lerma (1907-1965). Het op 2 juli geopende 

gebouw is ontworpen door de architect Mertens in opdracht van de 

Rijksgebouwendienst. Het gebouwencomplex bestaat uit een aaneenschakeling van 

vier bouwdelen op een Z-vormige plattegrond. Het is bekleed met donkergeel 

baksteen en heeft zadeldaken met donkergrijze dakpannen. Indertijd bood het 
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gebouw ook ruimte aan andere universiteitsfuncties zoals laboratoria voor 

enzymologie en elektronenmicroscopie, stralingsgenetica, operatiezalen en 

auditoria voor 300 studenten. In het gebouw waren aquaria met stromend zoet- en 

zeewater en dierstallen aanwezig. De mozaïeken zijn percentage opdrachten van 

het Rijk uit de tweede helft van de jaren vijftig. De Lerma heeft voor het ontwerp en 

uitvoering fl 12.000,00 ontvangen. Het gebouw heeft bij de entree 

beeldhouwwerken en letterreliëfs van Oswald Wenckebach en op de boven-

verdieping vier wandschilderingen van Rinus van der Neut. 

De functie van het instituut is herkenbaar in deze mozaïeken. Het is een reflectie 

wat inhoudelijk in dit gebouw gebeurde. Deze kunstwerken geven een bijzondere 

representatieve uitstraling aan de galerij. Ze zijn beeldbepalend. De gele 

natuursteenvloer lijkt te zijn afgestemd op het gele kleur in het mozaïek. 
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Galerij hoofdhal, posities van de mozaïeken, noordkant met vogels en zuidkant met vissen. 
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De mozaïeken zijn verdeeld in drie delen aan beide zijdes van de trap en zijn 

verschillend van grootte. Aan de noordzijde heeft De Lerma vogels als onderwerp 

genomen: drie grote watervogels en zes kleinere vogels. Aan de zuidzijde zijn drie 

mozaïeken met een visser, twee waterslangen en negen vissen te zien.  

Elk reliëf in het midden is de grootste en lijkt het hoofdonderwerp. De hoogte van 

alle mozaïeken is ca. 1.76 meter; de breedtes van de vier kleine mozaïeken variëren 

tussen de 1.50 en 1.65 meter. De breedte van de middelste voorstellingen is 3.45 

meter (vis en mens) en 3.90 meter (vogels).  

Twee grote witte watervogels, hoog op de poten, kijken met hun lange nekken 

schuin naar boven en de derde pikt in de grond. De meest kleine dikke vogels, 

kijken of geïnteresseerd naar de grote vogels of kijken mee omhoog. Twee kleine 

vogels in het midden reliëf kwetteren tegen elkaar.  

In het middelste mozaïek staat een visser met een zware vis aan zijn hengel. De 

hengel die hij over zijn schouder draagt, buigt door. Hij wordt omringd door grote 

vissen. In tegenstelling tot de vogels die van een soort lijken te zijn, verschillen de 

vissen onderling van elkaar door de schubben. De zeeslang is herkenbaar aan zijn 

kop en vinnen. 
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Alle figuren zijn figuratief en sterk vereenvoudigd bij de uitwerking.  

Ze hebben zwarte contouren en witte ‘lichamen’. De achtergronden bestaan uit 

rood-okergele en witte geometrische vlakken. 

Het oppervlak van het mozaïek is opvallend vlak en er zijn duidelijke scheidingen te 

zien tussen verschillende delen. Dat betekent dat De Lerma de ontwerpen in zijn 

atelier op kartonnen sjablonen heeft gelijmd en ze in delen in de muur heeft 

bevestigd. De afbeelding wordt in dit werkproces spiegelbeeldig in elkaar gezet. 

Romeinse mozaïek in Pompeii.   Luigi de Lerma, twee potten, steengoed klei 1952 

Stijl, betekenis en inspiratie  

De vogel- en vismotieven zijn in dit gebouw waar aquaria met stromend zoet- en 

zeewater en dierstallen aanwezig waren een voor de hand liggend onderwerp. 

De mozaïeken lijken beïnvloed door de bekende Romeinse vismozaïeken in een 

woonhuis in Pompeii. Het is aan te nemen dat de Italiaanse kunstenaar Luigi de 

Lerma, die op nog geen 30 km hier vandaan woonde, goed op de hoogte was.  

De Lerma’s stijl behoort tot het primitivisme, met inspiratie door Italiaanse Majolica 

potten en de oertekens in de kunst van Paul Klee en Miro. De vereenvoudigde 

figuratieve stijl die hij in de mozaïeken hanteert, is ook in zijn potten te zien. 
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Conditie  

De conditie van het kunstwerk is goed. 

Monumentale kunst Luigi de Lerma 

Luigi de Lerma maakte wandschilderingen, wandtapijten. Hij heeft meerdere 

mozaïeken met vismotieven gemaakt. Een van de eerste monumentale opdrachten 

kreeg hij in 1951 van architect van Ravensteijn voor een vloermozaïek op het toen 

nieuwe spoorstation van Eindhoven. Van Ravensteijn liet zich in zijn 

stationsontwerpen inspireren door Italiaanse treinstations. De Italiaanse kunstenaar 

die in zijn atelier een rond mozaïek met drie dolfijnen maakte, schreef achter op 

zijn foto dat hij als materiaal: ‘dubbel gebaksteen’ gebruikt heeft. Hij ontwierp in 

1954 ook een vloer met visvormen voor het Stadstimmerhuis in Rotterdam. Hier 

gebruikte hij marmer met graniet.  

Het wandmozaïek dat hij voor de Nuts Spaarbank in Utrecht maakte, is een grote 

geabstraheerde bloem met een insect. Zijn stijl ontwikkelde zich van figuratief naar 

steeds abstracter begin jaren zestig.  

In totaal voerde hij drie percentage opdrachten van het Rijk uit waaronder ook een 

abstract wandtapijt voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 

in Utrecht. Deze opdracht, een van zijn laatste, heeft in 1962 hij ook van architect 

Mertens ontvangen. 
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Contexten  

Luigi de Lerma (1907-1965) is een bekende kunstenaar met name in de wereld van 

de ceramisten. Zijn werk is in bezit van Museum Boymans van Beuningen, het 

Centraal Museum in Utrecht, in het Museum van Schiedam en in de Rijkscollectie. De 

Lerma is geboren in het Italiaanse Reggio Emilia. Hij studeerde majolicatechnieken 

aan het Istituto della Ceramica in Faenza bij de professoren Rambelli en Bucci, die 

als specialiteiten de vroege Italiaanse majolicatechnieken doceerden. De Lerma 

stond bekend om zijn grote technische kennis maar raakte gehandicapt, kreeg 

neurasthenie en verloor zijn lerarenbaan aan de kunstnijverheidschool in Castella 

Monte. Als tecnico-ceramiste kwam hij in Vietri sul Mare, bij Salerno in dienst bij de 

majolicafabriek van de Nederlandse kunstenaar Sophie Jonkvrouw Van der Does de 

Willebois (1891-1961). Na het faillissement van de fabriek in 1928 vertrok Luigi in 

opdracht van de Italiaanse regering, naar het toen Italiaanse Rhodos waar hij de 

leiding kreeg van ‘Ceramica Icaro’. Sophie keerde eerst terug naar Nederland en 

nam de hele Vietri keramische collectie mee, maar kort daarna vertrok ze ook naar 

Rhodos waar ze in 1931 met Luigi trouwde. Na drie jaar Rhodos emigreerden ze 

naar Groenekan waar ze samen jaren werkten in hun eigen keramiek atelier. In 1965 

overleed hij op 58-jarige leeftijd, vier jaar na de dood van zijn vrouw. 

De Lerma won diverse prijzen waaronder de Wisselprijs in 1932, de geldprijs van de 

Stichtse Culturele Raad voor zijn oeuvre in 1961 en de Johan Kerhoff-prijs van het 

Utrechtse Genootschap Kunstliefde in 1962.  
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Wandschilderingen, Vier jaargetijden 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

De vier wandschilderingen Marinus van der Neut hebben waarde als exponent

van de Haagse kunstenaarsgroep Verve. Van der Neut’s kunst valt in de

traditie van Paul Klee. Met zijn grillige contouren is hij in zijn tijd avant-

gardistisch.

2. Cultuurhistorische waarde

De Universiteit Leiden bezit met het Willem Einthovengebouw een fraai

gebouw met meerdere percentage opdrachten van het Rijk. Kunstwerken van

Oswald Wenckebach, Luigi de Lerma en Rinus van der Neut.

3. Architectuurhistorische waarde

De vier wandschilderingen die de Jaargetijden voorstellen hebben een relatie

met de voormalige functie van het gebouw: het Laboratorium voor Fysiologie

waar de natuur onderwerp van de studie is. Deze wandschilderingen gaven

indertijd een bijzondere representatieve uitstraling aan de voormalige eetzaal

waar ze beeldbepalend waren.

Architectonische context 

Op de bovenste verdieping van het Willem Einthoven gebouw, van oorsprong het 

Laboratorium voor Fysiologie, zijn vier wandschilderingen aanwezig van de 

kunstenaar Marinus of Rinus van der Neut (1910-1965). Ze bevinden zich in de 

voormalige eetzaal met kantine, dat nu dienst doet als mediatheek. Het Fysiologisch 

Laboratorium is ontworpen door de architect Mertens in opdracht van de 

Rijksgebouwendienst en op 2 juli 1959 geopend. Het gebouwencomplex bestaat uit 

vier geschakelde bouwdelen op een Z-vormige plattegrond. Het is bekleed met 

donkergeel baksteen en heeft zadeldaken met donkergrijze dakpannen. Voordat het 

werd verbouwd voor Sociale Wetenschappen, waren er operatiezalen, laboratoria 
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voor enzymologie en elektronenmicroscopie, stralingsgenetica, auditoria voor 300 

studenten, aquaria met stromend zoet- en zeewater en dierstallen aanwezig. De 

wandschilderingen zijn een rijkspercentageopdracht uit de tweede helft van de jaren 

vijftig. Van der Neut heeft er fl 4.500,00 voor ontvangen. Het gebouw heeft meer 

kunstwerken. Op de eerste verdieping in het trappenhuis zijn er ook mozaïeken van 

Luigi de Lerma aanwezig en bij de entree zijn er beeldhouwwerken en letterreliëfs 

van Oswald Wenckebach te bewonderen. 

Tegenwoordig zijn de wandschilderingen deels achter boekenkasten verscholen. Ze 

gaven voordien een representatieve uitstraling aan de voormalige eetzaal en waren 

beeldbepalend. 

De wandschilderingen zijn nu gedeeltelijk zichtbaar omdat er boekenkasten voor staan. 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De hoogte van de vier wandschilderingen zijn nagenoeg gelijk, tussen de 1.50 en 

1.60 meter; de breedtes variëren tussen de 1.80 en 2.00 meter. 

Het is niet duidelijk welke verf hij heeft gebruikt. Op de lichtkorrelig ondergrond 

heeft hij een dunne, niet pasteuze verfsoort gebruikt waarmee hij ook dunne lijnen 

heeft geschilderd. In de schildering zijn gedempte kleuren gebruikt. Ze zijn te 

typeren als aard- en natuurkleuren. Binnen een aantal kleuren is een 

verscheidenheid aan tonen te ontdekken. 

Van der Neut, Zomer    Grillige vormen van het Nederlandse landschap 
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Schematische plattegrond mediatheek met de 4 posities van de schildering: Jaargetijden 

noordwest: herfst: landschap met peer                     noordoost: winter: herten    

zuidwest: zomer: badende vrouwen                          zuidoost: lente, kalveren: lente 

Stijl, betekenis en inspiratie  

De vier wandschilderingen stellen volgens het archief van de Rijksbouwmeesters de 

Jaargetijden voor. Met enige fantasie zijn de seizoenen te herkennen.  

De noordwestzijde stelt de herfst voor met in het najaar een rijpe peer aan de boom. 

De noordoostkant stelt de winter voor met herten in bladloos landschap. 

De zuidoostzijde stelt de lente voor met kalveren in een groen landschap.  

De zuidwestzijde stelt de zomer voor met badende vrouwen.  

De seizoenen zijn in Laboratorium voor Fysiologie een passend onderwerp.  
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De fysiologie is de biologische wetenschap die de activiteiten in het lichaam van 

levende organismen bestudeert. Rinus van der Neut heeft de natuur en landschap 

als specialiteit. Zijn composities, bestaande uit verschillende gekleurde 

geometrische vlakken doen denken aan luchtfoto’s van zowel natuurlijk gevormde 

landschappen als die met rechthoekige –door de mens geschapen- kavel-

verdelingen. In de kunstgeschiedenis is Van der Neut’s stijl verwant aan die van Paul 

Klee. Het opbouwen van een compositie in gekleurde blokjes en het toevoegen van 

figuratieve elementen zoals dieren en mensen is ook bij Paul Klee te vinden.  

Van der Neut, herfst.  Paul Klee, ‘Tempelgarten’ 1920 

Typerend voor de jaren vijftig en zestig is het doorbreken van de rechthoekige 

omtrek van de compositie en het creëren van een grillige omtrekvorm. Deze vormen 

doen denken aan satelliet- en luchtfoto’s van de wereld.  

Het idee van de Shaped of Framed Canvas, schilderijen met een niet-rechthoekige 

vorm, waarmee de Amerikaanse kunstenaar Frank Stella eind jaren vijftig 

bekendheid verwierf, blijkt bij nader inzien niet zo vernieuwend te zijn in 

Van der Neut, Lente.    Satelietfoto van Bolivia 
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vergelijking met de veelvormige wandschilderingen van Rinus van der Neut. Van der 

Neut is hiermee avantgardistisch omdat het er op lijkt dat hij zeer vroeg, zo niet 

vroeger is begonnen met het vatten van de compositie in een grillige vorm. 

Conditie  

De conditie van het kunstwerk is redelijk goed. Er is een witte verfsluier of -zweem 

over enkele wandschilderingen te zien en ook een paar krassen en minder grote 

beschadigingen. Een restauratie door een deskundige is gewenst. 

Van der Neut, wandschildering Ministerie van    Van der Neut, wandschildering Telefoon- 

Landbouw en Visserij in Den Haag.                   centrale Marnixstraat, Den Haag 

Monumentale kunst Marinus van der Neut 

Van der Neut heeft vrijwel al zijn monumentale wandschilderingen in Den Haag 

gemaakt. Naast de opdracht in Leiden heeft hij nog een viertal percentage 

opdrachten van het Rijk uitgevoerd. In 1956 en in 1965 kreeg hij de eervolle 

opdracht om in de gangen van het Ministerie van Landbouw en Visserij 

wandschilderingen te mogen uitvoeren. Een daarvan stelt een vissersboot met 

vogels voor in een ruwe zee met hoge golven. In al deze schilderingen vallen de 

grillige contouren van de composities op. En in 1961 realiseerde hij ook in Den 
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Haag, vier wandschilderingen voor het Gewestelijk Arbeidsbureau en ook een in de 

Telefooncentrale op de Haagse Marnixstraat. 

 Contexten  

Marinus van der Neut is minder bekend in de 

monumentale kunstwereld. Hij heeft meer schilderijen en 

tekeningen gemaakt als vrij kunstenaar dan dat hij 

gebonden opdrachten heeft gedaan. Hij komt over als 

bescheiden man die liever op de achtergrond bleef. 

Geboren in Den Haag als vierde kind van de politieagent 

Ambrosius van der Neut, volgde hij in de avonduren de 

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten. Hij sloot zich aan bij andere Haagse 

kunstenaars in de Eerste Nederlandse Vrije Studio. Deze Studio opgericht door 

Christiaan de Moor werd bezocht door kunstenaars als Kees Andrea, Paul Kromjong, 

Harry Verburg, Willem van den Berg en de docent Gerard Coljé die tot 1943 docent 

was op de Koninklijke Academie. Hij was lid van Verve, een groep van voornamelijk 

figuratief werkende kunstenaars die van 1951 tot 1957 in Den Haag en omgeving 

werkten. De kunstenaarsgroep Verve waartoe Kees Andrea, Henny Bal, Herman 

Berserik en Theo van der Nahmer behoorden, was opgericht door onder meer de 

Leidse beeldhouwer Frans de Wit en ook door Christiaan de Moor. Ze discussieerden 

en exposeerden regelmatig samen. In Leiden was het werk van Verve te zien in het 

Leids Academisch Centrum (1952) en in te Stedelijk Museum Amsterdam (1954). Ze 

exposeerden in 1955 in het Rockefeller Centre in New York, het jaar daarop in 

Palace of the Legion Honor in San Francisco en in 1957 in the National Arts Club in 

New York.
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BOSHUIZERLAAN 5       ST-ANTONIUSSCHOOL 

1960 

Baksteenreliëf 

Kunstenaar: F. Nuyens 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

De twee baksteenreliëfs zijn ontworpen door F. Nuyens uit Breda. Over de

kunstenaar is zeer weinig of geen informatie te vinden.

2. Cultuurhistorische waarde

De baksteenreliëfs zijn interessant als fenomeen. Baksteenreliëf is een typisch

Nederlandse monumentale kunstvorm in het rivierklei rijke land. Er zijn

desalniettemin in de naoorlogse periode maar relatief weinig van gemaakt. Dit

reliëf is een fraaie vorm van de synthese van architectuur en beeldende kunst.

3. Architectuurhistorische waarde

De twee baksteenreliëfs zijn beschadigd door het crème-wit schilderen van de

gevel. Ze bevinden zich op het schoolplein en zijn niet voor iedereen goed

zichtbaar.

Architectonische context 

Op twee gevels aan de Boshuizerlaan zijn twee baksteenreliëfs met het onderwerp 

vogelvlucht aanwezig. Het kunstwerk is ontworpen, volgens de Leidse Courant (4-7-

1960) door de Bredase kunstenaar F. Nuyens. De twee gevels bevinden zich aan de 

zuidkant van het gebouw en zijn niet voor iedereen zichtbaar omdat ze niet alleen 

gedeeltelijk achter hoge struiken schuil gaan maar vooral ook omdat ze op een met 

een hek afgesloten schoolplein bevinden.  

De gevels zijn de kopse kanten van de voormalige katholieke Sint Antoniusschool 

dat in 1960 is gebouwd door architect Hendriks uit Rotterdam. Het schoolgebouw 

bestaat uit twee vleugels met elk vier klaslokalen en een verbindingsgang. Het is 
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opgetrokken in baksteen en afgedekt met een plat dak. Hendriks ontwierp ook de in 

de buurt gelegen Sint Antoniuskerk.  

Tegenwoordig is het schoolgebouw in gebruik door de Stichting Peuterspeelzalen en 

als buurthuis de Vogelvlucht. De baksteengevels zijn crème-wit geschilderd waarbij 

de vogelvormen zijn uitgespaard en de kleur van het baksteen hebben gehouden.  

Baksteenreliëfs zijn een fraaie vorm van de synthese van architectuur en beeldende 

kunst. 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het twee reliëfs zijn groot. Ze zijn geschat op 3.80 en 4.30 meter breed en bevinden 

zich op ca. 2.40 vanaf de grond. De gevels zijn ca. 8.60 meter en 9.00 meter breed. 

De baksteenreliëfs hebben een rode baksteen kleur met hier en daar een keramische 

baksteen. De verhoogde stenen in reliëf die de zwerm vogels omringen, zijn ook 

overgeschilderd. 

 Bron foto links HVOL 

Stijl, betekenis en inspiratie  

De Leidse Courant verduidelijkt de betekenis van de twee reliëfs: “De aardige reliëfs 

aan de buitenmuren zijn van de Bredase kunstenaar F. Nuyens. Zij stellen voor het 

spelen (links) en het leren (rechts).”  De symboliek is duidelijk: het reliëf aan de 

linkerkant met de grote vogel in het midden stelt de onderwijzer te midden van de 

kinderen voor. 

De baksteenreliëfs zijn interessant als fenomeen. Het is typisch Nederlandse 

monumentale kunst. Baksteen is in het rivierklei rijke Nederland, het traditionele 

bouwmateriaal bij uitstek en de versieringen, mozaïeken en reliëfs zijn een voor de 
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hand liggende decoratieve versiering. Willem Brouwer (1877-1933) uit Leiderdorp is 

een van de bekendste kunstenaars die in het begin van de Twintigste Eeuw met 

terracotta beelden gebouwen versierde. Het aantal voorbeelden van baksteenreliëfs 

uit de naoorlogse periode zijn voor zover bekend niet groot. 

Teun Roosenburg, Vogels baksteenreliëf, vml KLM  Bezemer, Coolsingel Rotterdam 

Plesmanlaan Den Haag, ca 1940      vogels in baksteen mozaïek  

Henry Moore Bouwcentrum Rotterdam 1955   Tollenaar, LTS Haarlem 1965  

 gesloopt 

De voorgevel van het in 1940 gebouwde voormalige hoofdkantoor van de KLM aan 

de Plesmanlaan in Den Haag heeft een indrukwekkend hoog reliëf ook met het 

onderwerp vogelvlucht. Het is ontworpen door Teun Roosenburg, de zoon van de 

architect. Vogels aan de gevel zijn blijkbaar een geliefd onderwerp in die tijd. 
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Na de Tweede Wereldoorlog zijn er een paar gepubliceerd in vakbladen, zoals een 

reliëf gemaakt door Egbert Reitsma in Groningen en door Levinius Tollenaar in een 

schoolgebouw in Haarlem. Op de website van de RCE: Help wandkunst opsporen 

zijn nog een paar voorbeelden te vinden maar ze zijn niet talrijk. 

Verreweg het bekendste baksteenreliëf is in 1954 gemaakt door de Britse 

kunstenaar Henry Moore. Het sierde tot de sloop van het gebouw, de zijgevel van 

het Rotterdamse Bouwcentrum. 

Conditie  

De goede conditie is niet optimaal door het crème-wit verven van de gevel. 

Contexten 

De naam F. Nuyens uit Breda komt niet voor in het systeem van het Rijksbureau voor 

Kunsthistorische Documentatie (RKD) in Den Haag en in de diverse archieven. De 

enige kunstenaar die mogelijk wordt bedoeld, is de beeldhouwer Frans Nuyens 

(1947). Alle informatie over deze beeldhouwer zowel in het RKD als bij het Stedelijk 

Museum in Amsterdam beslaat precies een krantenartikel. Het is een paginagroot 

artikel in Trouw van 13 februari 1989 gewijd aan de macabere expositie van Frans 

Nuyens in de Tuinzaal van het Westfries Museum in Hoorn. De expositie gaat over 

het omgaan met de dood en in de zaal staan doodskisten en kleiwerken. De 

kunstenaar was indertijd onderwijzer op de basisschool De Boshoek in het Noord-

Hollandse Oudorp.  
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 ANTONIE  DUYCKLAAN 14  CHRISTELIJKE KLEUTERSCHOOL 

1960 

Mozaïek 

Kunstenaar, Kees Buurman (1933-1997) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

Het mozaïek heeft een kunsthistorische waarde als een goed voorbeeld van

figuratieve monumentale kunst in een schoolgebouw dat jonge kinderen moet

aanspreken. Het begrijpelijke aspect is lang een academische eis voor deze

kunst geweest.

2. Cultuurhistorische waarde

Het mozaïek met de kindervoorstelling is gemaakt door de Leidse kunstenaar

Kees Buurman die bekendheid genoot als kritische kunstenaar die in De

Lakenhal regelmatig exposeerde met abstracte kunstwerken. Het kunstwerk

heeft waarde binnen het oeuvre van Buurman omdat het behoort tot zijn

eerste monumentale kunstwerken.

3. Architectuurhistorische waarde

Het mozaïek geeft de schoolentree een bijzondere uitstraling. Het doel van

monumentale kunst, om kinderen in een vroeg stadium met kunst in

aanraking te brengen, wordt hiermee gerealiseerd.

Architectonische context 

De voormalige kleuterschool Prinses Marijke bezit een mozaïek van de Leidse 

kunstenaar Kees Buurman. Het bevindt zich in de ingangsportaal, rechts van de 

entree van de school. Het is gemaakt om de entree te verfraaien. Het helder 

gekleurde mozaïek geeft de schoolentree een bijzondere uitstraling. Het doel van 

monumentale kunst is om kinderen in een vroeg stadium met kunst in aanraking te 

brengen. Dat wordt hiermee gerealiseerd.  

De school is in 1960 gebouwd door de architect P.C. den Ouden in opdracht van de 

Stichting voor Christelijke Kleuterscholen te Leiden en Oegstgeest. Het is een 

eenvoudig bakstenen schoolgebouw met een pannendak en een L-vormige 
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plattegrond. De ingang ligt aan de achterkant van de school en het mozaïek is 

alleen zichtbaar voor de schoolgebruikers. Het heeft een representatieve waarde in 

de entreehal en ontvangt daglicht uit noorden. Een aantal jaren later is het gebouw 

vergroot en inmiddels is het in gebruik als kinderdagverblijf.  

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het mozaïek is 1.10 meter breed en 1.50 meter hoog. Het is opgebouwd uit kleine 

voornamelijk geometrische blokjes van ca 1 cm bij 1 cm die de mooie glans van glas 

vertonen. De randen van de blokjes zijn zowel recht als gekarteld. De muur waarin 

het mozaïek zich bevindt, is wit geschilderd. 

Het kunstwerk bestaat uit donkerrode, donkerblauw en licht aquamarijnblauw, 

diverse schakeringen groen, licht- en okergeel kleuren. Zwart is gebruikt voor de 

contouren van de voorstelling. Het donkerrood vormt de achtergrond van de 

voorstelling.  

Stijl, betekenis en inspiratie 

Het mozaïek is een vroeg figuratief werk van Kees Buurman die bekend staat om 

zijn abstracte kunst. Het onderwerp heeft hij vanzelfsprekend aangepast aan de 

beleving van de kinderwereld. Het verbeeldt de speelsheid van jonge kinderen. Het 

stelt twee kleutertjes voor: een jongen en een meisje die met de ruggen tegen elkaar 

aan staan. Het jongetje met kort roodblond haar, staat aan de linkerkant en heeft 

zijn handen in de zakken van zijn wijde blauwe overall. Hij draagt afgezakte 

laarsjes. Het meisje is op blote voetjes; ze heeft blond kort haar en draagt een wijd 

rood mouwloos jurkje. Achter de kinderen zijn grote bladeren van een plant te zien, 

vermoedelijk verbeeldt dat een bos. Op de grond bij het jongetje staat een groene 

okergele doos dat op een boek lijkt en bij het meisje is een bal te zien dat er ook uit 
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ziet als een oog. Het meisje wijst naar de grond of naar haar blote voetjes. Heeft 

Buurman een sprookje willen verbeelden zoals Hans en Grietje die in het bos 

achtergelaten worden door de ouders omdat die te arm zijn om de kinderen nog te 

voeden? Is dit een sprookjesbos zoals in een van vele sprookjes van Grimm en 

Andersen?  

Conditie  

Het mozaïek lijkt in goede conditie, hoewel het oppervlak van de geometrische 

blokjes hier en daar vlekjes vertonen.  

Monumentale kunst Kees Buurman 

Kees Buurman is niet in de eerste plaats een monumentaal kunstenaar en heeft 

daarom maar beperkt aantal, een tiental, gebonden kunstwerken gemaakt. De 

meeste opdrachten kreeg hij in zijn woonplaats Leiden. Voor zover bekend is dit 

mozaïek uit 1960 zijn eerste monumentale opdracht. Een tweede opdracht, heeft hij 

in 1963 op de betegelde muren van het ondergrondse zwembad in de voormalige 

Meisjes HBS Louise de Coligny op de Kagerstraat 7 uitgevoerd. Dit geglazuurde 

kunstwerk dat twee vissen voorstelt is inmiddels verwijderd. Een ander monumen-

taal kunstwerk in Leiden is een tweedelige schildering die in 1965 in de voormalige 

Petrakerk in de Surinamestraat is geplaatst. Het stelt de ‘Drieëenheid in het leven 

van allerdag’ voor als het kruis met daarboven de Heilige Geest als een vogel en de 

hand van God. Omdat de kerk nu dienst doet als moskee staat het kunstwerk dat de 

christelijke geloofsbelijdenis als onderwerp heeft, opgeslagen bij de Kees 

Buurmanstichting. De Universiteit van Leiden heeft op het dak van het Pieter de la 

Courtgebouw, Wassenaarseweg 52 twee gevelreliëfs van Buurman uit 1965. In de 

aula van het Visser t Hooft Lyceum, Kagerstraat 1 heeft een wandvullend abstract 

houtreliëf gestaan, maar dat is gedemonteerd en –deels-in de kelder opgeslagen.  
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Kees Buurman, twee vissen (1963) in zwembad in    Buurman, Drieëenheid in het leven 

Meisjes HBS Louise de Coligny, Kagerstraat 7      van allerdag (1965) 

Contexten 

Kees Buurman (1933-1997) of voluit Cornelis Jan Buurman is een van de bekendste 

Leidse kunstenaars uit de jaren zestig-tachtig. De directeur van De Lakenhal Jan van 

Wessem, rekende hem indertijd tot de ‘toonaangevende jonge kunstenaars in 

Leiden’, schrijft H. Bolten-Rempt in zijn biografie. Als zoon van H. Buurman, 

eigenaar van de Boek- en Handelsdrukkerij Buurman leek hij aanvankelijk ook 

voorbestemd voor een carrière in de drukkerswereld. Om zich te bekwamen 

studeerde hij begin jaren vijftig drie jaar op de Grafische School in Amsterdam. Hij 

voelde zich echter meer een vrij kunstenaar en in 1958 schreef hij zich in voor het 

derde cursusjaar op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. 

Zijn inkomen verdiende hij als coördinator van de creatieve cursussen aan de Leidse 

Volksuniversiteit (1961-1980), als docent op de Groningse Academie Minerva 

(1979-1981) en op de Christelijke Akademie voor Kunstonderwijs Constantijn 

Huygens in Kampen (1979-1995).  

Hij heeft vanaf 1959 geëxposeerd in belangrijke galeries zoals Collection d’Art in 

Amsterdam en Nouvelles Images in Den Haag maar ook op groepstentoonstellingen 

onder meer in de Boerhaavezalen, Museum De Lakenhal, Centraal Museum Utrecht 

en het Stedelijk Museum Schiedam. Samen met de Leidse beeldhouwer Jan 

Maaskant heeft hij ook tentoonstellingen gekregen in de Boerhaavezalen (1961), 

Leids Academisch Centrum (1963) en De Prinsentûn in Leeuwarden (1963).  

Hij heeft drie solo tentoonstelling gehad. De eerste vond plaats in De Lakenhal in 

1967, de tweede in 1985 in de Librije Hedendaagse Kunst in Zwolle ‘Kees Buurman, 

Een overzicht (1959-1985)’, en de derde in 2000, drie jaar na zijn overlijden, ‘Kees 

Buurman’ in Museum De Lakenhal.  
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In de monografie die ter gelegenheid van de laatste tentoonstelling verscheen staat 

een overzicht van literatuur over zijn kunst. Het bevat 21 titels van artikelen die 

geschreven zijn door verschillende auteurs waaronder invloedrijke kunsthistorici als 

Rudi Fuchs (directeur Stedelijk Museum Amsterdam), Hans Sizoo, Maarten Wurfbain 

(directeur Stedelijk Museum De Lakenhal), en voor Leiden Doris Wintgens Hötte. 
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AERENT BRUUNSTRAAT 1     OPSTANDINGSKERK 

  BEVRIJDINGSKERK 

1961 

Glas in lood 

Kunstenaar, Berend Hendriks (1918-1997) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

Berend Hendriks is een van de meest vooraanstaande monumentale 

kunstenaars uit de wederopbouwperiode. Dit glas-in-loodraam heeft binnen 

het oeuvre van Hendriks waarde als een van de minder grote glaskunstwerken 

in de periode dat hij steeds abstracter werkte. Het kunstwerk nodigt uit tot 

een zoektocht naar de religieuze zingeving.

2. Cultuurhistorische waarde

Dit raam is een van de twee kunstwerken dat Leiden bezit van deze 

kunstenaar. In het schoolgebouw op de Toussaintkade 51 is nog een van zijn 

kunstwerken te zien met 45 vierkante abstracte glas-in-beton ramen.

3. Architectuurhistorische waarde

Het glas-in-loodraam heeft in de kerkzaal een representatieve waarde. Het 

kunstwerk is een verbeelding van de oorspronkelijke naam van de kerk en is 

herkenbaar voor de kerkgangers. Het raam verbeeldt het Bijbelverhaal De 

bevrijding van Sadrach, Mesach en Abednego. De oorspronkelijke naam van 

de kerk is de Bevrijdingskerk. 
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Architectonische context 

In de noordgevel van de Opstandingskerk aan de Aerent Bruunstraat bevindt zich 

een glas-in-loodraam van de kunstenaar Berend Hendriks. Deze gevel is zichtbaar 

aan de Van der Helmstraat. Het helder gekleurde raam aan de linkerkant van de 

zijmuur van de kerkzaal ontvangt daglicht uit het noorden en verlicht op een 

gedempte manier de ruimte. Het glas-in-loodraam heeft een representatieve 

waarde in de kerkzaal.  

De Opstandingskerk is in 1961 gebouwd als de Gereformeerde Bevrijdingskerk met 

wijkcentrum door het Architectenbureau Nielsen, Spruit en Van der Kuilen. Het is 

een eenvoudige bakstenen kerk met een plat dak en een L-vormige plattegrond. De 

toren staat los van de kerk op het voorplein. Dit architectenbureau werkte indertijd 

vaker samen met Hendriks zoals in Pinksterkerk uit 1956 in Heemstede.  

In de kerkzaal van de Bevrijdingskerk zijn naast het raam van Hendriks nog twee 

kleinere glas-in-loodramen aanwezig. Volgens het boekje dat het bestuur van de 

Opstandingskerk heeft geschreven over de kerk en de symboliek in de kerk, zijn 

deze twee ramen bij de renovatie in 1994 geplaatst. Ze zijn door de Leidse glas-in-

lood/glashandel Jilleba gemaakt naar ontwerp van de Leidse kunstenaar Carel 

Bruens. Deze ramen vallen buiten deze inventarisatie van Leidse monumentale kunst 

uit de wederopbouwperiode omdat ze niet in het tijdskader vallen.    

                             

Noordgevel Opstandingskerk aan de Van der Helmstraat                 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het glas-in-loodraam is 3,50 meter hoog en 2,50 meter breed en verdeeld in 5 x 5 

verticale vensters. De kleuren van het glas-in-loodraam zijn overwegend lichtgeel 

met rode accenten en aan de zijkanten blauw en groen. In het midden zijn drie 

bruine vormen aanwezig. Alle kleuren hebben diverse tinten. De gele glasplaten zijn 

langgerekt en zijn verticaal en diagonaal parallel ten opzichte van elkaar geplaatst. 

De meeste rode vormen zijn net als de bruine en donkergroene vormen in het 

midden zijn halve-maanvormig. De achtergrond bestaat uit bredere horizontale 
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blauwe stroken. De zwarte loodstrips versterken als contouren de compositie. De 

lichtgele vlakken zijn doorzichtig waardoor de planten in de tuin naast de kerk 

zichtbaar zijn en nog meer levendigheid aan de compositie geven. 

De smalle lichtgele glasstroken waaruit het grootste deel van het raam is 

opgebouwd vertonen een sterke ritmiek. De parallel gelegen vlakken lijken 

mathematisch te zijn ontworpen en vertonen in de compositie orde en regelmaat. 

Dit is kenmerkend voor het oeuvre van Hendriks. Zijn kunstwerken worden vaak 

geroemd om het ritme en de sterke dynamiek. Hendriks was een monumentaal 

kunstenaar gespecialiseerd als glazenier en maakte zijn glasramen zelf op zijn 

atelier. Hij liet zich wel omringen door bekwame assistenten. 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl van Berend Hendriks is half–abstract en half-figuratief. In het begin van de  

jaren vijftig werkt hij nog geheel figuratief maar daarna wordt zijn stijl steeds 

abstracter. Dit raam uit het begin van de jaren zestig is een goed voorbeeld van zijn 

geabstraheerde figuratieve stijl. Het heeft totaal geen dieptesuggestie: een 

academische ‘eis’ binnen de traditie van de monumentale kunst.   

Berend Hendriks, Détail Bevrijdingsraam (1961), ‘Links twee mannen en rechts een man 

houden elkaars handen vast in het vuur. 
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Het raam verbeeldt van het bijbelverhaal: Daniël 3. Drie mannen uit Judea, Sadrach, 

Mesach en Abednego weigeren het gouden beeld van de god van koning 

Nebukadnezar te aanbidden en voor straf laat de koning ze gekneveld en met kleren 

aan in een brandende oven gooien. Tegen de koning houden de mannen vol dat zij 

geloven dat God hen uit het vuur zal bevrijden en dat zij nooit de god van 

Nebukadnezar zullen aanbidden. Het vuur blijkt inderdaad geen vat te hebben op de 

drie moedige mannen omdat ze gered worden door een engel en tot verbijstering 

van de koning komen de mannen ongeschonden uit het vuur te voorschijn.                  

In het midden van het glas-in-loodraam staan, de in het bruin en donkergroen 

gekleedde, Sadrach, Mesach en Abednego die elkaars handen vasthouden. Om hen 

heen schieten de gele vlammen recht hoog op, in de blauwe oven.   

In het Nieuwe Leidsche Courant (16-1-1961) verduidelijkt dominee Heule de 

diepere bedoeling van het raam in de eerste in de kerk gehouden preek: ‘Opdat wij 

waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrij gemaakt. Houdt dus stand en laat u 

niet weder een slavenjuk opleggen’. Hij wees op ‘het grote voorrecht dat men zich 

in deze wereld van dictatuur en macht van de satan bevrijd kan weten door 

Christus.’ De kerk heette dan ook niet voor niets: de Bevrijdingskerk en het raam 

zou het Bevrijdingsraam genoemd kunnen worden. Het kunstwerk is een 

verbeelding van de oorspronkelijke naam van de kerk. 

Dit raam heeft binnen het oeuvre van Hendriks waarde als een van de minder grote 

glaskunstwerken in de periode dat hij steeds abstracter werkte.  

De geabstraheerde figuratie maakt de beschouwer nieuwsgierig en nodigt uit om de 

voorstelling te begrijpen. Het nodigt uit tot een zoektocht naar de religieuze 

zingeving. Kunst volgens de Nederlandse academische traditie, afkomstig van de 

monumentale afdeling van Roland Holst van de Rijksakademie, hoort dienstbaar te 

zijn aan de architectuur en begrijpelijk voor de beschouwer. Hiermee behoort 

Hendriks tot de directe erfgenaam van de Gemeenschapskunst van Roland Holst uit 

de jaren dertig. 

 

Conditie  

Het raam verkeert in goede conditie. 

Monumentale kunst Berend Hendriks 

Berend Hendriks is een van de meest vooraanstaande monumentale kunstenaars uit 

de wederopbouwperiode. In Leiden is nog een kunstwerk van hem aanwezig: in de 

muur van de aula van de voormalige Christelijke Nijverheidsschool voor meisjes op 
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Berend Hendriks, 12 van de 45 glas-in-betonramen (1960) Christelijke Nijverheidsschool 

voor meisjes, Toussaintkade 51, Leiden  

de Toussaintkade 51 (monument) bevinden zich 45 vierkante abstracte glas-in-

beton ramen die in de muur verdeeld zijn in negen kolommen van vijf rijen. Dit 

kunstwerk uit 1960 is opgebouwd met ruwe felgekleurde glaskarbonkels tussen 

betonstrips.  

Zijn glas-in-betonmuur in de Pinksterkerk (1956) in Heemstede heeft een abstracte 

figuratie en beslaat de hele voorgevel. Deze kerk lijkt te functioneren als de drager 

van het kunstwerk en omdat het een van de meest opmerkelijke en waardevolle 

voorbeelden van een synthese van architectuur en beeldende kunst is uit de 

wederopbouwtijd, is de kerk in 2007 opgenomen in de ‘Top 100 Nederlandse 

monumenten 1940-1958’ en rijksmonument geworden. In de wandvullende glas-

in-betonmuur (1957) van de Amsterdamse Christus Koningskerk overheerst meer 

het figuratieve element. Hendriks ontwierp ook baksteenmozaïeken. In de muur van 

het Amsterdamse Pieter Nieuwland College heeft hij een ontwerp gemaakt van Jacob 

en de engel. Hij gebruikte aardkleuren om een eenheid met de muur te creëeren. 

Berend Hendriks, Pinksterkerk 1957 
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Contexten 

Berend Hendriks, in 1918 in Apeldoorn is geboren 

als een zoon van een boomkweker, besloot in 1941 

naar de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijs te 

gaan om een MO-acte in het tekenonderwijs te 

behalen. Twee jaar later werd hij toegelaten op de 

afdeling Monumentaal Kunst op de Rijksacademie 

van Beeldende Kunsten dat onder leiding stond van 

de Duitse expressionistische kunstenaar Heinrich Campendonk. Niet alleen is de 

artistieke invloed van deze professor op zijn studenten groot geweest maar ook het 

contact onderling tussen de studenten getuigt ook na de academietijd van een 

hechte vriendschap en collegialiteit. Dat is van groot belang geweest voor Hendriks 

zijn carrière. Na de Rijksacademietijd verenigden deze kunstenaars zich in de 

Vereniging van beoefenaars van Monumentale Kunsten (VbMK), een selecte groep 

die zich er op beriep dat zij nieuwe leden alleen op vakmanschap balloteerde. Dit 

kunstenaarsgezelschap exposeerde in 1956 in het Amsterdamse Stedelijk Museum. 

Naast Hendriks omvangrijke oeuvre van meer dan 100 glaskunstwerken schreef hij 

ook regelmatig in invloedrijke vakbladen zoals het maandblad Forum.  

In 1966 doceerde hij aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem waar hij 

met de kunstenaar Peter Struycken de nieuwe richting de Monumentale Kunst 

Nieuwe Stijl heeft opgericht. Het accent werd verlegd naar omgevingskunst.    
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

De naam van de ontwerper van de glas-in-loodramen is niet bekend. Mogelijk

zijn ze ontworpen door de architect van het gebouw Piet van der Sterre.

2. Cultuurhistorische waarde

Het voormalige gebouw van de Apostolische Genootschap is een van de twee

gebouwen van deze vrijzinnige religieuze-humanistische organisatie.

3. Architectuurhistorische waarde

De glas-in-loodramen in de alternerende compositie hebben een

beeldbepalende werking op de voorgevel van het gebouw. Zonder de ramen

verandert het aanzicht van het gebouw ingrijpend. Het kunstwerk en gebouw

kunnen opgevat worden als een synthese van kunst en architectuur. De ramen

zijn mogelijk door de architect van het gebouw Piet van der Sterre ontworpen.

Tekeningen gepubliceerd in het Leidsch Dagblad, 6-4-1960 en 29-6-1961, 
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Architectonische context 

In de voor- en achtergevel van het voormalige gebouw van het Apostolisch 

Genootschap aan de Sumatrastraat 197, bevinden zich circa 50 glas-in-loodramen 

van een onbekende ontwerper. De ramen zijn in een – op een dambord lijkende- 

alternerende compositie in de gevel geplaatst en worden afgewisseld met vierkante 

vlakken met verschillende baksteen metselmotieven. Het is verbouwd tot de 

Rooms-Katholieke kerk, Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. 

Het bakstenen gebouw met een plat dak, is in 1961 ontworpen door de Leidse 

architect Piet van der Sterre en diende aanvankelijk als een ruimte voor 

bijeenkomsten van deze vrijzinnige religieuze-humanistische organisatie. Het 

Leidsch Dagblad schreef op 29 juni 1961, dat de architect in de vorm van het 

gebouw ‘een middelpuntzoekend’ aspect heeft willen inbrengen door de zijgevels 

‘komvormige rondingen’ te geven. De ronde vormen die in meer delen van het 

gebouw terug komen ‘accentueren de gemeenschap’ en zijn bedoeld om een ‘sfeer 

van intimiteit’ te scheppen. 

De begane grond, ingedeeld met kleine vergaderruimtes, een keuken en een hal met 

trappenhuis, wordt verlicht door een rij grote transparante glas-in-loodramen. 

De grote zaal, oorspronkelijk voor de diensten van het Genootschap, ligt op de 

eerste verdieping en wordt verlicht door de bovenste rij vierkante glas-in-

loodramen. De onderste rij is tegenwoordig afgeschermd door een afdekwand. Dat 

dat oorspronkelijk anders was, is af te leiden uit een historische foto uit het Leidsch 

Dagblad uit 1961. Zonder de ramen verandert het aanzicht van het gebouw 

ingrijpend. Het kunstwerk en gebouw kunnen opgevat worden als een synthese van 

kunst en architectuur. De ramen zijn mogelijk door de architect van het gebouw Piet 

van der Sterre ontworpen. 

De onderste rij ramen was oorspronkelijk niet afgedekt, blijkt uit de foto, Leidsch Dagblad 

1961   
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Voorgevel. Links de noordkant, deels niet zichtbaar door het balkon, en rechts de zuidkant 

bij het podium. Bovenste rij van links naar rechts: 1, 2, 3, 4, 5. Onderste rij: 6, 7, 8, 9, 10.   

Achtergevel. Links de zuidkant bij het podium en rechts de noordkant, deels niet zichtbaar 

door het balkon. Bovenste rij van links naar rechts: 11, 12, 13, 14, 15. Onderste rij: 16, 17, 

18, 19, 20.   

Achtergevel, raam 11  Voorgevel, raam 5   Achtergevel, raam 11 

  geroteerd en gespiegeld 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De glas-in-loodramen zijn abstract en in een raam is een figuratief element te zien. 

Zowel aan de voor- als aan de achterkant is in de hoogste rij, in het middelste raam, 

een brandende fakkel uitgebeeld. Dat raam wordt aan beide zijde geflankeerd door 

blauwe ramen met een rode V-vorm. Van de twintig zichtbare ramen zijn er twee 

met fakkels en vier met deze rode V-vorm. Een aantal van de in totaal 40 ramen, 

zijn hetzelfde en zijn soms ook naast elkaar geplaatst. Er zijn ook ramen die het 

zelfde ontwerp blijken te hebben maar die geroteerd en/of gespiegeld zijn 

uitgevoerd. Een voorbeeld: raam 11 in de achtergevel aan de noordkant op onderste 

rij, blijkt na rotatie en spiegeling hetzelfde ontwerp te hebben als raam 5 in de 

voorgevel van de bovenste rij. In dit stadium van het onderzoek is niet te bepalen 
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waarom dit gebeurd is en met welke reden. De kleuren van de twee bovenste 

raamrijen zijn overwegend blauw en paars met roodbruine en donkerrode vormen. 

Het is de vraag of de bovenste twee rijen glas-in-loodramen andere kleuren hebben 

dan de onderste twee rijen. Dit is door de geplaatste wand niet goed te zien. 

Voorgevel. De middelste ramen: nr 3 en nr 13 stellen fakkels voor. 

De ramen op de begane grond zijn ook abstract. 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Alle ramen zijn abstract behalve de brandende fakkel als een gestileerde figuratie. 

Een fakkel is voor het Apostolisch Genootschap een belangrijk motief. Boven de 

entree, zowel op dit gebouw als op het andere gebouw van het Apostolisch 

Genootschap aan de César Franckstraat 38 wordt het in het embleem of beeldmerk 

afgebeeld. Daar is te zien dat de hand van de oudere, de brandende fakkel 

overdraagt aan de jongere die het met open hand in ontvangst neemt. Het 

symboliseert de vruchtbare relatie tussen de oude en jongere generatie.  

De ramen op de begane grond zijn ook abstract. De ronde vormen die op meer 

plekken in het gebouw voor komen staan voor intimiteit en symboliseren het 

Genootschap. 

Het Apostolische Genootschap, opgericht in 1830 is een vrijzinnige religieuze-

humanistische organisatie die zich vanuit Engeland over de wereld heeft verspreid. 

Als humanisten verzetten zij zich tegen het lezen van de Bijbel. Het geloof van Jezus 

staat centraal niet geloof in Jezus. Het mysterie van het leven is voor hen ‘het 
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religieuze gevoel, het goddelijke’. Het leven komt volgens deze leer, voort uit de 

scheppingskracht, het heelal, de aarde met haar bronnen en de mens met al haar 

talenten. ‘We geloven in de kracht van de ontmoeting. (..) We willen ons leven zin 

geven door te werken aan vrede, gelijkwaardigheid, respect en duurzaamheid.’  

In de gemeenschap wordt geluisterd naar een man die de Apostel wordt genoemd. 

Op ‘toogdagen’ in de Rotterdamse Doelen komen alle organisaties uit het hele land 

bij elkaar om naar deze Apostel te luisteren.                             

                     

                          

Conditie 

Voor zover te zien is de conditie van de ramen goed. 
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SUMATRASTRAAT 197     APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

1961 

Betonreliëf 

Kunstenaar, onbekend 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

De naam van de ontwerper van dit betonreliëf is niet bekend. Mogelijk is het

ontworpen door de architect Piet van der Sterre.

2. Cultuurhistorische waarde

Dit reliëf is het embleem van het Apostolisch Genootschap. Het embleem

heeft door dezelfde voorstelling maar een andere uitwerking een ensemble-

werking met dat van het Genootschap aan de César Frankstraat 38.

3. Architectuurhistorische waarde

Het beeldbepalende reliëf staat op enige afstand van de gevel en geeft op

dagen met zonnig weer een veranderende schaduw op de gevel.

Architectonische context 

Aan de rechterkant van de voorgevel, boven de entree van het voormalige gebouw 

van het Apostolisch Genootschap aan de Sumatrastraat 197, is een betonreliëf met 

het embleem van deze organisatie te zien. Tegenwoordig staat het bekend als de 

Rooms-Katholieke kerk, Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans. 

Het bakstenen gebouw met plat dak, is in 1961 ontworpen door de Leidse architect 

Piet van der Sterre en diende als een ruimte voor bijeenkomsten van deze 

vrijzinnige religieuze-humanistische organisatie. Het Leidsch Dagblad schreef op 

29 juni 1961, dat de architect in de vorm van het gebouw ‘een middelpuntzoekend’ 

aspect heeft willen inbrengen door de zijgevels ‘komvormige rondingen’ te geven. 

De ronde vormen die in meer delen van het gebouw terug komen ‘accentueren de 

gemeenschap’ en zijn bedoeld om een ‘sfeer van intimiteit’ te scheppen. 
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De begane grond, ingedeeld met kleine vergaderruimtes, een keuken en een hal met 

trappenhuis, wordt verlicht door een rij grote transparante glas-in-loodramen. De 

grote zaal, oorspronkelijk voor de diensten van het Genootschap, ligt op de eerste 

verdieping en wordt verlicht door de bovenste rij vierkante glas-in-loodramen. De 

onderste rij is tegenwoordig afgeschermd door een afdekwand. 

De naam van de ontwerper van dit beeldbepalende betonreliëf is niet bekend. 

Mogelijk is het ontworpen door de architect Piet van der Sterre. Het staat op enige 

afstand van de gevel en geeft op dagen met zonnig weer een levendige 

veranderende schaduw op de gevel.  

Tekeningen uit Leidsch Dagblad, 6-4-1960 en 29-6-1961, Het betonreliëf is op beide 

tekeningen aanwezig.    

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Boven de luifel van de entree staat een ca. 3.50 breed betonnen hekwerk dat 

geschat wordt op 7.00 meter hoog. Het is opgebouwd uit een U-frame van pijlers 

die ca. 0.26 meter breed en 0.30 meter diep zijn. In dat frame, boven het luifel, 

zijn vier dunnere verticale pijlers. Bovenin zit een groot rond frame met vormen.  

Volgens het Leidsch Dagblad, 29-6-1961 was het in twee tinten geschilderd maar 

van verfsporen is nu niets meer terug te vinden. 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Het reliëf stelt het embleem of beeldmerk van het Genootschap voor waarin de 

vruchtbare relatie tussen de oudere en jongere generatie wordt verbeeld. Het is een 

gestileerde weergave van een hand van de oudere, die de brandende fakkel 

overdraagt aan de jongere die het met open hand in ontvangst neemt. De ronde 

vorm symboliseert de wereld.  

Het Apostolische Genootschap, opgericht in 1830 is een vrijzinnige religieuze-

humanistische organisatie die zich vanuit Engeland over de wereld heeft verspreid. 
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Als humanisten verzetten zij zich tegen het lezen van de Bijbel. Het geloof van Jezus 

staat centraal niet geloof in Jezus. Het mysterie van het leven is voor hen ‘het 

religieuze gevoel, het goddelijke’. Het leven komt volgens deze leer, voort uit de 

scheppingskracht, het heelal, de aarde met haar bronnen en de mens met al haar 

talenten. ‘We geloven in de kracht van de ontmoeting. (..) We willen ons leven zin 

geven door te werken aan vrede, gelijkwaardigheid, respect en duurzaamheid.’  

In de gemeenschap wordt geluisterd naar een man die de Apostel wordt genoemd. 

Op ‘toogdagen’ in de Rotterdamse Doelen komen alle organisaties uit het hele land 

bij elkaar om naar deze Apostel te luisteren.  

Het embleem heeft door de zelfde voorstelling maar een andere uitwerking een 

ensemble-werking met die van het Genootschap aan de César Frankstraat 38. 

Rechts het embleem op het gebouw van het Apostolisch Genootschap, Cesar Franckstraat 38 

Conditie  

Het betonreliëf verkeert, voor zover zichtbaar, in goede conditie. 
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LAMMENSCHANSWEG  6 

1962 

Keramisch reliëf, Compositie met dieren 

Kunstenaar, Lambert Simon (1909-1987) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het reliëf heeft een kunsthistorische waarde als een monumentaal 

expressionistische kunstwerk in de katholieke kunst. Het heeft haar wortels in 

het Duitse Expressionisme Der Blaue Reiter uit het interbellum en met name 

van Heinrich Campendonk. Het kunstwerk verbeeldt een compositie met 

dierfiguren dat begrijpelijk is voor de schooljeugd. Lambert Simon was een 

relatief bekende kunstenaar. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Het reliëf is een van de twee Leidse reliëfs van Lambert Simon. Een kleiner 

reliëf van Simon bevindt zich op de Boerhaavelaan 44, terwijl een derde werk, 

een glasappliqué, is verdwenen. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Het keramische reliëf heeft een beeldbepalende waarde in de binnentuin van 

het voormalige katholieke schoolcomplex. Het voegt speelsheid toe aan het  

gebouw.  
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Architectonische context 

Op de westgevel van het voormalige schoolgebouw voor het Rooms-katholieke 

Bijzonder Lager Onderwijs voor Meisjes in de enclave van het Gesticht ‘De 

Voorzienigheid’ bevindt zich een keramische reliëf van de kunstenaar Lambert 

Simon (1909-1987). Het Gesticht is in 1958 gebouwd door het katholieke 

architectenbureau Jan van der Laan, Hermans, Van der Eerden en Kirch. Gebouwd als 

typisch Nederlandse traditionalistische architectuur bestaat het complex uit 

eenvoudige bakstenen gebouwen met zadeldaken. De twee aan elkaar geschakelde 

vleugels met beide een L-vormige plattegrond, omarmen een fraaie tuin. Het reliëf 

op de kopse kant van het schoolgebouw, is groot van formaat en alleen aan de 

tuinzijde zichtbaar. Het geglazuurde keramische reliëf heeft een beeldbepalende 

waarde in de binnentuin van het voormalige katholieke schoolcomplex. Het gebouw 

lijkt de drager van het kunstwerk. Het voegt speelsheid toe aan het sobere gebouw.  

Détail rechts onder met signatuur: Simon ‘62 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het kunstwerk heeft een bijzondere vorm en is ca 5.70 meter breed en 5.00 meter 

hoog. De onderrand ligt op ca. 1.90 meter van de grond af. Het reliëf stelt een 

landschap met water voor, met van links naar rechts kuikens, een gestreept schaap, 

een gans, een gestreepte poes, een gestreepte hond en in het midden twee vissen 

en een lopende vogel. Daarnaast een damhert met daarboven een wit konijn, een 
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springende eekhoorn en vier vogels die richting de zon vliegen.  

Het is overwegend blauw en wit, met lichtgroen, geel en roodbruin.  

Het geheel, bestaande uit een hoofddeel en twee kleine delen is als een puzzel van 

circa 140 stukjes in elkaar gezet. Het reliëf is van polychroom geglazuurd 

aardewerk. Het ontwerp is met een scalpel in het metersgrote tableau van 

chamotte klei getekend en in delen, voor de eerste keer in de oven gebrand. 

Lambert Simon heeft verschillende structuren in de klei aangebracht. Dit soort 

tableaus wordt standaard in stukken gesneden omdat het formaat te groot is voor 

pottenbakkersovens. Na het eerste bakproces is het met gekleurd glazuur 

ingeschilderd en nogmaals in de oven gebakken. Het keramische glazuur is een 

beschermlaag van gesmolten glas waardoor het kunstwerk niet meer poreus is en 

het dus geen water meer doorlaat. De voorstelling is uiteindelijk op de muur 

gemetseld. In het derde ‘puzzelstukje’ aan de linkerkant staat: ‘Delft’ met een 

streepje en een vaas als merkteken van De Porceleyne Fles in Delft waar het is 

gebakken. De afdeling Bouwkeramiek heeft vanaf 1956 veel keramische 

kunstwerken gebakken voor monumentale kunstenaars als Dick Elffers en Nico 

Wijnberg. Aan De Porceleyne Fles is een bedrag van fl 2500,00 betaald  

- opdrachtnummer 6251-.

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl van het keramische kunstwerk is geabstraheerde figuratie dat schatplichtig 

is aan het Expressionisme uit het begin van de Twintigste eeuw. Door het 

vereenvoudigen van vormen en de fantasiekleuren doet het denken aan 
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kunstwerken van Heinrich Campendonk die van 1911 tot 1914 lid was van Der Blaue 

Reiter. Campendonk (1889-1957) had veel invloed op Nederlandse kunstenaars. In 

1935 verhuisde hij naar Nederland om als hoogleraar Monumentale Kunst te 

doceren aan de Rijksacademie in Amsterdam. 

Het heeft een kunsthistorische waarde als een optimistisch expressionistisch 

kunstwerk in het doorgaans traditionalistische idioom van de katholieke 

opdrachten. Kunstwerken met grillig uitgesneden vormen zijn typisch voor de jaren 

vijftig en zestig en vertonen de invloed van Amerikaanse kunstenaar Frank Stella die 

veelvormige schilderijen Shape Canvas creëert door alle delen weg te laten die geen 

functie hebben. 

    

Heinrich Campendonk, Vogelvlucht en Dieren 1917       

Lambert Simon, compositie met dieren 1962 Lammerschansweg Leiden 

Het is herkenbaar voor de kinderen. Het oogt als een gelukkige droomwereld, een 

ontsnapping voor de geest uit het begrensde lichaam. In 1964 verscheen in het blad 

Samenspel een artikel over Lambert Simon met twee afbeeldingen van het reliëf. 

Volgens de schrijver, die op atelier bezoek was, is de voorstelling aangepast aan de 
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gespecialseerde vorm van het onderwijs en de beperkte mogelijkheden van de 

leerlingen’. ‘Zo ontstond een compositie van dierfiguren (…) kuikens, een konijn, 

een hert, vogels, vissen.. merendeels bekende dieren die een kind aanspreken.’  

Conditie  

De conditie is goed. 

Monumentale kunst Lambert Simon 

Lambert Simon heeft geen monumentale opleiding 

genoten en heeft uit eigen ervaring en van collega’s 

geleerd hoe verschillende technieken en composities met 

een dergelijke grote afmeting ontworpen moeten worden. 

Een van zijn eerste opdrachten voerde hij uit op 25-

jarige leeftijd. Als katholieke kunstenaar heeft hij vooral 

opdrachten van katholieke aard gekregen waaronder veel 

gebrandschilderde ramen, geëtst glas, glasappliqués, 

wandschilderingen, mozaïeken en keramisch werk. 

Behalve met De Porceleyne Fles in Delft, werkte hij ook met Atelier Lelieveld in Den 

Bosch en Atelier Tetterode in Amsterdam. Zijn wandschildering ’De Kruisweg’ in de 

Rooms-Katholieke kerk in Badhoevedorp kreeg in 1946 een recensie in het vakblad 

Forum. Kort daarop maakte hij een glaspaneel voor de Walburgkerk in Arnhem en 

het raam ‘Vlucht naar Egypte’ voor de kerk in Groesbeek Horst.  

Het katholieke architectenbureau Van der Laan, Hermans, Van der Eerden & Kirch 

behoorde tot een van zijn trouwste opdrachtgevers. Vanaf 1955 kreeg hij van Van 

der Laan opdrachten voor wandschilderingen in de Haagse Onze Lieve Vrouwe Kerk 

van Goede Raad en voor de Haarlemse Rooms-katholieke Industrie. Voor de 

huishoudschool Mons Aurea kreeg hij een opdracht voor een glasmozaïek en voor 

het Sint Jozef Ziekenhuis in Deventer in 1957 opdrachten voor een muurschildering 

en glas-in-loodramen met vogel- en diermotieven in de kapel. In het glasraam voor 

de V&D in Venlo in 1960, liet hij de traditionele uitbeelding varen en gaf hij in 

silhouet figuren de stichters van Venlo weer. In Leiden heeft hij meerdere 

opdrachten uitgevoerd. Boven de entree van de Katholieke Technische School, ook 

van het architectenbureau Van der Laan, Hermans, Van der Eerden & Kirch bevindt 

zich een scherfmozaïek uit 1958 en in de aula van de in 1968 door architect 

Paardekooper gebouwde Leidse Paulus ULO in de Surinamestraat was een 

glasappliqué aanwezig. De opdracht ging gepaard met een ander kunstwerk, een 
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beeld van de edelsmid Jan Noyons. Het beeld staat er nog maar het glaskunstwerk 

is verdwenen. Paardekooper heeft deze beide kunstenaars ook een kunstopdracht 

gegeven voor het Bejaardenhuis in Zoeterwoude. 

Contexten 

De in Den Helder geboren Lambert Simon, zoon van een steenhouwer, voelde er 

weinig voor om bij zijn vader te werken en vertrok als 20-jarige naar Parijs. Hij 

maakte daar kennis met de kunstenaars van de ‘Ecole de Paris’ zoals Chagall. Terug 

in Nederland vestigde hij zich in Utrecht en sloot zich als jonge kunstenaar -zonder 

kunstopleiding- aan bij een Utrechtse katholieke kunstenaarsgroep met bekende 

leden als Henri Jonas, Otto van Rees, Hendrik Wiegersma en Charles Eyck. Door 

middel van het in 1925 opgerichte maandblad De Gemeenschap, ‘maandblad voor 

katholieke reconstructie’ pleitten zij voor een vernieuwing van de katholieke kunst. 

Na het ter zielen van het blad nam Het Instituut voor Kerkelijke Kunst de taak over 

door tentoonstellingen te organiseren en te bemiddelen bij vooral kerkelijke 

opdrachten. Kunstenaars als Mari Andriessen, Albert Termote, Lode Sengers, Joep 

Nicolas en Charles Eyck profiteerden van deze organisatie. Ter ere van de opening 

van de nieuwe toonzalen van het Instituut in 1935 in de Vondelstraat in Amsterdam 

kreeg Lambert Simon een tentoonstelling. Vier jaar later, in 1939 kreeg hij de eer 

om voor de entreehal van het Nederlandse paviljoen van de Wereldtentoonstelling 

in New York een groot geëtst raam te maken. Hij heeft een oeuvre van ca 100 

kunstwerken. Zijn eerste ramen tonen nog een traditionele vormentaal maar in de 

jaren zestig wordt zijn stijl expressionistisch en abstracter. Als docent heeft les 

gegeven op de Academies voor Beeldende Kunsten in Utrecht en Breda. 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

Het keramische reliëf van Henk Tieman heeft waarde als een van zijn vroege

kunstwerken. Hij was hoofdontwerper van De Porceleyne Fles met een groot

en divers oeuvre. Veel van zijn kunstwerken zijn al gesloopt.

2. Cultuurhistorische waarde

Het kunstwerk heeft voor Leiden betekenis als een monumentaal kunstwerk

dat als doel heeft om kunst in de leefomgeving van burgers te brengen om ze

met kunst vertrouwd te laten raken.

3. Architectuurhistorische waarde

De drie reliëfs hebben een inhoudelijke relatie met de voormalige functie van

kerkgebouw. Het valt niet erg op doordat er twee in de tuin staan. Ze hebben

een ensemblewaarde met het reliëf boven de hoofdentree.

Nederlands Hervormde Koningskerk   Willem de Zwijgerlaan  179, Rouwcentrum 
 Monuta Van der Luit  
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Architectonische context 

Aan de linkerkant in de voorgevel van de voormalige Nederlands Hervormde 

Koningskerk aan de Willem de Zwijgerlaan 179, is een vierkant reliëf van Henk 

Tieman aanwezig en in de voortuin staan naast elkaar in het gras twee 

gedemonteerde reliëfs. Boven de entree is nog een langwerpig reliëf aanwezig. De 

vier reliëfs hebben een ensemblewaarde met elkaar omdat ze in dezelfde tijd, voor 

het zelfde doel en door de dezelfde kunstenaar zijn gemaakt. De reliëfs zijn in 

principe voor iedereen zichtbaar omdat ze zich aan de straatkant bevinden. Waar de 

twee gedemonteerde reliëfs oorspronkelijk zaten, is –nog- niet achterhaald. 

Het kerkgebouw is in 1962 gebouwd door architect Hamerpagt en De Gruyter uit 

Arnhem en op 2 november 1962 geopend. De kerk heeft een rechthoekig formaat 

met een plat dak en is bescheiden in omvang met plaats voor 325 bezoekers. De 

voorkant met de entree ligt op het noorden.   

Tegenwoordig doet het gebouw dienst als Rouwcentrum Monuta Van der Luit en is 

het grijs geverfd. De oorspronkelijke luifel is vervangen door een houtkleurige luifel 

die breder en zwaarder overkomt.  

Keramiek en Glas in de architectuur, 3-1963 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De reliëfs hebben alle drie het zelfde vierkante formaat van 0.43 bij 0.43 meter.  

Het zijn zogenaamde bas-reliëfs met weinig hoogteverschil in het reliëf.  

Tieman heeft de voorstellingen in klei geboetseerd en de kleitableau’s in 

middelgrote handelbare stukken gesneden. Na het droogproces zijn ze in een 

oven gebakken. Daarna heeft hij de tableaus van gebrande klei, terracotta, 

beschilderd met een glazuurpasta en ze opnieuw gebakken waardoor ze een 

gekleurde glasachtige huid hebben gekregen. De drie reliëfs hebben net als het 

langwerpige 
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reliëf een blauwe achtergrond met daarop verhoogd liggende figuren in geel, oranje 

en donkerrood. 

Ze zijn bij De Porceleyne Fles in Delft gemaakt, die de kwaliteit hoog in het vaandel 

heeft. Buitenreliëfs worden daar onder hogere temperaturen gebakken zodat ze 

goed tegen het weer, met name de vorst bestand zijn. 

In 1963 is de kerk met de reliëfs gepubliceerd in het blad ‘Keramiek en Glas in de 

architectuur’. Een van de vierkant reliëfs, die in de tuin ligt, staat op de cover en in 

het artikel zijn twee zwart-wit foto’s te zien van de entree en de voorgevel. 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De kerk is de Koningskerk genoemd naar Jezus Christus als de Koning der Kerk: ‘de 

koning die regeert, beschermt en bewaart en verlost.’ Op het reliëf dat aan de 

rechterkant die in de voortuin staat, is met goudkleurige hoofdletters de zin 

geboetseerd: De eerste steen gelegd op 23 februari 1962. Hervormde Gemeente 

Leiden. De eeuwenoude symbolen voor Christus en het avondmaal: brood en wijn, 

zijn de Griekse letters alpha A en omega O die Gods almacht symboliseren en in het 

midden staat het Christusmonogram de Griekse letters chi en ro.  

Op het reliëf dat aan de linkerkant op de grond staat, is een vis afgebeeld. De vis is 

het zogenaamde Ichtus symbool en verwijst naar Jezus Christus. De beginletters van 

Jezus Christus, Gods Zoon en Redder vormen in het Grieks het woord ICHTUS =VIS.  

De Christenen gebruikten in het geheim dit symbool in de tijd dat het Christendom  

. 
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verboden was. Het reliëf in de muur stelt de duif voor met een olijftakje in zijn 

snavel. Hij vliegt voor een geel-rode, lichtblauwe zon langs. De stralen om de zon 

zijn driehoekjes zoals in die in een kindertekening worden weergegeven. De duif 

met een olijftak is het internationale  -Christelijke- symbool voor de vrede. Het 

symbool is ontstaan naar aanleiding van het Bijbelverhaal Genesis. Dat vertelt over 

de redding van Noach in de ark nadat de aarde overspoeld is door de zondvloed na 

40 dagen regen. Als hij met de ark vastloopt op de berg Ararat, laat hij een duif los 

in de hoop land te vinden. ’s Avonds als de duif terugkeert met een jong olijftakje in 

zijn snavel concludeert Noach dat de aarde is drooggevallen en verlaat de ark. Op 

de berg brengt hij een offer aan God en belooft dat hij de aarde niet meer zal 

vernietigen waarop er een regenboog verschijnt.  

De stijl van Tieman in het reliëf is Abstract Expressionistisch. De figuren zijn 

afgebeeld in vereenvoudigde geometrische vormen.  

Conditie  

De reliëfs zijn in goede conditie. De twee reliëfs verdienen een betere plek dan die 

in de voortuin.  

Tweede Patrimonium, Jan van Breemenstraat Amsterdam    Stork  Hengelo 

Monumentale kunst Henk Tieman 

Monumentale kunstwerken hebben als doel om kunst in de omgeving van burgers te 

brengen en ze zo met kunst vertrouwd te laten raken. Henk Tieman heeft een 

indrukwekkend aantal monumentale kunstwerken gemaakt. Opgeleid als 

beeldhouwer maakte hij bronzen beelden en glasreliëfs maar hij was 

gespecialiseerd in keramische reliëfs. Door heel Nederland maar ook in het 

buitenland zijn keramische reliëfs te vinden. Volgens zijn eigen notities in het 

archief van Kunst en Bedrijf zijn ze in Duisburg, in Berlijn, in Amerika op de 

universiteit van Chicago en in 
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Saoedi-Arabië op de in de jaren zeventig gebouwde luchthaven Abha te vinden. Zijn 

reliëfs verdwijnen echter met grote regelmaat onder de slopershamers. 

Hij kreeg in Nederland vier percentage opdrachten van het Rijk en diverse 

opdrachten van gemeentes en bedrijven die vaak tot stand kwamen door 

bemiddeling van Kunst en Bedrijf. Een bekend voorbeeld is het tweedelige reliëf aan 

beide kanten van een scheidingsmuur in de Technische school Patrimonium aan de 

Jan van Breemenstraat in Amsterdam. In het gebouw Rijnstate in Arnhem is een 

grote wand aanwezig en bij Stork in Hengelo is er ook een die hij heeft ontworpen. 

Hij maakte ook betonplastieken zoals voor het Oude en Nieuwe Gasthuis in Delft en 

een speelplaats in Krimpen aan de IJssel. 

In Leiden zijn er meerdere reliëfs aanwezig. Aan de voorgevel van de voormalige 

fabriek Shulton op de Rooseveltstraat 49 is een reliëf bij de entree aanwezig. Een 

vroeg werk uit de jaren zestig, een keramische wand dat een vogelvlucht voorstelt, 

bevindt of bevond zich ergens in het grote gebouw van de voormalige Albert’s 

Corner op het Stationsplein. 

Vogels, Stationsplein Leiden   Rijnstate in Arnhem 

Contexten 

Henk Tieman geboren in 1921 in Den Haag, ging tijdens de oorlogsjaren op 

18-jarige leeftijd naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den

Haag. Om zich verder te ontwikkelen volgde hij de lessen op de afdeling 

Beeldhouwen/Boetseren en Decoratieve Kunst op de Technische Hogeschool in Delft 
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waar hij les kreeg van de beeldhouwer Oswald Wenckebach en de architect Fritz 

Eschauzier.  

Hij heeft les gegeven aan de Vrije Akademie in Den Haag maar het vele werk als 

beeldhouwer dwong hem hiermee te stoppen, vertelde hij in een kranteninterview. 

Het grootste deel van zijn werkbare leven van -1938 tot 1982- was hij niet alleen 

verbonden maar gaf hij ook leiding aan het atelier van de Bouwkeramiek afdeling 

van De Porceleyne Fles. Veel kunstenaars kwamen daar en werkten op dat atelier. 

Als technicus en vormgever in dienst van De Porceleyne Fles heeft hij veel en divers 

commercieel werk ontworpen en uitgevoerd. Hij profileerde niet als ‘ vrij 

kunstenaar’, maar stelde hij zich geheel in dienst van de klant, schreef architect 

Schelling in: ‘Beeldend Aardewerk’, in 1957 in Bouwkundig Weekblad met een 

afbeelding van een werk van Tieman. Hij was lid van de Beroepsvereniging van 

Beeldende Kunstenaars De Kring in Delft en lid van Arti en Industriae. Zijn werk 

werd tentoongesteld op keramiek tentoonstellingen in binnen- en buitenland waar 

De Porceleyne Fles aan meedeed zoals in november 1957 in Wenen en in 1958 in 

de Vleeshal. Hij woonde in Den Haag, Delft en later in Berkel en Rodenrijs waar hij 

in 2001 op 79-jarige leeftijd overleed. 

Literatuur 

Archief De Porceleyne Fles in Delft  

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 

Persdocumentatie in het Stedelijk Museum Amsterdam 

Oosterloo J. van, ‘Henk J. Tieman werkt druk aan tal van opdrachten’. Kunstenaar in 

Berkel. Delftsche Courant 15 aug 19.. (zj) 

150



WILLEM DE ZWIJGERLAAN   HERVORMDE KONINGSKERK 

1962 

Keramisch reliëf boven entree 

Kunstenaar, Henk Tieman (1921-2001) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het keramische reliëf van Henk Tieman heeft waarde als een van zijn vroege 

kunstwerken. Hij was hoofdontwerper van De Porceleyne Fles met een groot 

en divers oeuvre. Veel van zijn kunstwerken zijn al gesloopt.  

2. Cultuurhistorische waarde 

Het kunstwerk heeft voor Leiden betekenis als een monumentaal kunstwerk 

dat als doel heeft om kunst in de omgeving van burgers te brengen om ze 

met kunst vertrouwd te laten raken.  

3. Architectuurhistorische waarde 

Het onderwerp ‘de vier evangelisten’ heeft een inhoudelijke relatie met de 

voormalige functie van kerkgebouw. Het valt niet op door de schaduw van de 

luifel ondanks de heldere Expressionistische kleuren. Het heeft een 

ensemblewaarde met de drie andere reliëfs op deze locatie. 

  
Nederlands Hervormde Koningskerk                         Willem de Zwijgerlaan  179, Rouwcentrum  
                                                                                          Monuta Van der Luit  
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Architectonische context 

Boven de hoofdentree van de voormalige Nederlands Hervormde Koningskerk aan 

de Willem de Zwijgerlaan 179, bevindt zich een langwerpig reliëf van Henk Tieman. 

Aan de linkerzijde is in de voorgevel een vierkant reliëf aanwezig en in de tuin staan 

nog twee gedemonteerde reliëfs. De vier reliëfs hebben een ensemblewaarde met 

elkaar omdat ze in dezelfde tijd, voor het zelfde doel en door de dezelfde 

kunstenaar zijn gemaakt.  

Het kerkgebouw, in 1962 gebouwd door architect Hamerpagt en De Gruyter uit 

Arnhem is op 2 november 1962 geopend. De kerk heeft een rechthoekig formaat 

met plat dak en is bescheiden in omvang met plaats voor 325 bezoekers. De 

voorkant met de entree ligt op het noorden. Tegenwoordig doet het gebouw dienst 

als Rouwcentrum Monuta Van der Luit en is het grijs geverfd. 

De reliëfs zijn in principe voor iedereen zichtbaar omdat ze zich aan de straatkant 

bevinden maar het langwerpige reliëf is dat in beperkte mate ondanks dat het 

opvallende kleuren als geel en rood heeft. Het gaat schuil onder een houtkleurige 

luifel die breder en zwaarder is dan het oorspronkelijke exemplaar uit 1962. Op 

historische foto’s is te zien dat het vroeger meer licht ving.  
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het langwerpige reliëf is 2.06 meter lang en 0.37 meter hoog. De drie andere reliëfs 

hebben een vierkant formaat van 0.43 bij 0.43 meter. Het zijn zogenaamde bas-

reliëfs met weinig hoogteverschil in het reliëf.  

Tieman heeft zijn voorstelling in klei geboetseerd en het kleitableau in middelgrote 

handelbare stukken gesneden. Na het droogproces is het in een oven gebakken. 

Daarna heeft hij het tableau van gebrande klei, terracotta, beschilderd met een 

glazuurpasta en het opnieuw gebakken waardoor het een gekleurde glasachtige 

huid heeft gekregen.  

Het heeft, net als de drie andere reliëfs, een donkerblauwe achtergrond met daarop 

verhoogd liggende figuren in geel, oranje en donkerrood. 

Het is bij De Porceleyne Fles in Delft gemaakt, die de kwaliteit hoog in het vaandel 

heeft. Buitenreliëfs worden daar onder hogere temperaturen gebakken zodat ze 

goed tegen het weer, met name de vorst bestand zijn. In 1963 is de kerk met de 

reliëfs gepubliceerd in het blad ‘Keramiek en Glas in de architectuur’. Een van de 

vierkant reliëfs staat op de cover en in het artikel zijn twee zwart-wit foto’s te zien, 

een van de entree en een van de hele voorgevel.  

Keramiek en Glas in de architectuur, 3-1963 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De kerk is de Koningskerk genoemd naar Jezus Christus als de Koning der Kerk: ‘de 

koning die regeert, beschermt en bewaart en verlost.’ Tieman heeft in het 

langwerpige reliëf een mensfiguur en drie dierfiguren afgebeeld die samen de vier 

evangelisten verbeelden. De vier evangelisten fungeren als de ‘bewakers van de 

zuilen waarop de wereld is gegrondvest’. De leeuw met vleugels aan de linkerkant 
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symboliseert de evangelist Marcus, de adelaar Johannes, de gevleugelde mensfiguur 

stelt een engel voor die Matthëus verbeeldt en de stier met vleugels is Lucas.  

 Bijbel illustratie van de vier evangelisten 

Over de evangelisten wordt in de bijbel door de profeet Ezechiel 1 geschreven dat 

ze de Godsverschijning begeleiden. De profeet zag in een visioen een grote 

wolkenmassa die schitterde als blinkend metaal met vuur. In de wolken tekenden 

zich de vier wezens met vleugels af. Van voren leken ze op een mens, rechts op dat 

van een leeuw, links op een stier en van achteren op een adelaar. Het vuur in de 

wolken laaide hoog op waarna er bliksemstralen uitschoten.  

De kleuren in het reliëf zijn uit dit verhaal te herleiden. De donkerblauwe 

achtergrond is de kleur van de hemel en de gele oranje en rode kleuren die van de 

gloed en het vuur in de wolken. De stijl van Tieman is Abstract Expressionistisch. De 

figuren zijn afgebeeld in vereenvoudigde geometrische vormen.  

Conditie  

Het reliëf is in goede conditie. 

MTS Patrimonium, Jan van Breemenstraat, Amsterdam   Stork  Hengelo 
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Monumentale kunst Henk Tieman 

Monumentale kunstwerken hebben als doel om kunst in de omgeving van burgers te 

brengen en ze zo met kunst vertrouwd te laten raken. Henk Tieman heeft een 

indrukwekkend aantal monumentale kunstwerken gemaakt. Opgeleid als 

beeldhouwer maakte hij bronzen beelden en glasreliëfs maar hij was 

gespecialiseerd in keramische reliëfs. Door heel Nederland maar ook in het 

buitenland zijn keramische reliëfs te vinden. Volgens zijn eigen notities op een 

informatiekaart in het archief van Kunst en Bedrijf zijn ze in Duisburg, Berlijn, in 

Amerika op de universiteit van Chicago en in Saoedi-Arabië op de in de jaren 

zeventig gebouwde luchthaven Abha te vinden. Zijn reliëfs verdwijnen echter met 

grote regelmaat onder de slopershamers. 

Luchthaven Abha Saoedi-Arabië    Speelplaats in Krimpen aan de Ijssel 

Hij kreeg in Nederland vier percentage opdrachten van het Rijk en diverse 

opdrachten van gemeentes en bedrijven die ook vaak tot stand kwamen door 

bemiddeling van Kunst en Bedrijf. Een bekend voorbeeld is het tweedelige reliëf 

aan beide kanten van een scheidingsmuur in de Technische school Patrimonium 

aan de Jan van Breemenstraat in Amsterdam. In het gebouw Rijnstate in Arnhem is 

een grote wand aanwezig en bij Stork in Hengelo is er ook een die hij heeft 

ontworpen. Hij maakte ook betonplastieken zoals voor het Oude en Nieuwe 

Gasthuis in Delft en een speelplaats in Krimpen aan de IJssel.  

In Leiden zijn er meerdere reliëfs aanwezig. Aan de voorgevel van de voormalige 

fabriek Shulton op de Rooseveltstraat 49 is een reliëf bij de entree aanwezig. Een 

vroeg werk uit de jaren zestig, een keramische wand dat een vogelvlucht voorstelt, 
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bevindt of bevond zich ergens in het grote gebouw van de voormalige Albert’s 

Corner op het Stationsplein. 

 Contexten 

Henk Tieman geboren in 1921 in Den Haag, ging tijdens de 

oorlogsjaren op 18-jarige leeftijd naar de Koninklijke 

Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Om zich 

verder te ontwikkelen volgde hij de lessen op de afdeling 

Beeldhouwen/Boetseren en Decoratieve Kunst op de 

Technische Hogeschool in Delft waar hij les kreeg van de 

beeldhouwer Oswald Wenckebach en de architect Fritz 

Eschauzier.  

Hij heeft les gegeven aan de Vrije Akademie in Den Haag maar het vele werk als 

beeldhouwer dwong hem hiermee te stoppen, vertelde hij in een kranteninterview. 

Het grootste deel van zijn werkbare leven van -1938 tot 1982- was hij niet alleen 

verbonden maar gaf hij leiding aan het atelier van de Bouwkeramiek afdeling van De 

Porceleyne Fles. Veel kunstenaars kwamen daar en werkten op dat atelier. Als 

technicus en vormgever in dienst van de Porceleyne Fles heeft hij veel en divers 

commercieel werk ontworpen en uitgevoerd. Hij profileerde niet als ‘ vrij 

kunstenaar’, maar stelde hij zich geheel in dienst van de klant, schreef architect 

Schelling kritisch in: ‘Beeldend Aardewerk’, in 1957 in Bouwkundig Weekblad met 

een afbeelding van een werk van Tieman. 

Hij was lid van de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars De Kring in Delft 

en lid van Arti en Industriae. Zijn werk werd tentoongesteld op keramiek tentoon-

stellingen in binnen- en buitenland waar De Porceleyne Fles aan meedeed zoals in 

november 1957 in Wenen en in 1958 in de Vleeshal. Hij woonde in Den Haag, Delft 

en later in Berkel en Rodenrijs waar hij in 2001 op 79-jarige leeftijd overleed. 

Literatuur 

Archief De Porceleyne Fles in Delft  

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 

Persdocumentatie in het Stedelijk Museum Amsterdam 

Oosterloo J. van, ‘Henk J. Tieman werkt druk aan tal van opdrachten’. Kunstenaar in 

Berkel. Delftsche Courant 15 aug 19.. (zj) 
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AALTJE NOORDEWIERLAAN  1   RIJN EN VLIET  HUIS 

1962 

Scherfmozaïek 

Kunstenaar, Anton Landers (1912-1977) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

Van de tekenleraar Anton Landers is er behalve dit mozaïek maar één ander

monumentaal kunstwerk bekend. Hij heeft een zeer beperkt oeuvre en voerde

vermoedelijk alleen opdrachten uit voor zijn broer, de architect Koos Landers.

2. Cultuurhistorische waarde

Het scherfmozaïek is interessant als een typisch jaren zestig wederopbouw

fenomeen.

3. Architectuurhistorische waarde

Het mozaïek en het gebouw horen bij elkaar. De kleuren in het scherfmozaïek

komen overeen met de tegels van de gang en de voorstelling is een abstracte

vertaling van de naam Rijn en Vliet. Het is beeldbepalend bij de entree.

Architectonische context 

De hoofdentree van de verzorgingsflat Rijn en Vliet aan de Aaltje Noordewierstraat 

1, bij de Churchilllaan en de Cornelis Schuytlaan wordt verfraaid door een 

scherfmozaïek van de Wassenaarse kunstenaar Anton Landers (1912-1977). De 

entree ligt aan de noordkant van het complex. Het mozaïek bevindt zich aan de 

rechterkant van de entree en loopt rechts door via de buitenkant naar de binnenkant 

tot in het trappenhuis en verbindt zo optisch het interieur met het exterieur. Het 

scherfmozaïek heeft ook in kleur een relatie met het gebouw. Het blauw in het 

mozaïek lijkt te zijn afgestemd op de blauwe tegelvloer in de gang bij de trap.   

De in 1962 in gebruik genomen verzorgingsflat voor bejaarden is gebouwd door het 

architectenbureau Koos Landers (1914-1983) uit Rotterdam. Het bestaat uit een 

pension-gebouw met 80 kamers en een woonvleugel met 48 galerijwoningen. Het 

hoge gebouw heeft zes verdiepingen met ramen op de Churchilllaan.  

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het scherfmozaïek is ca 3.20 meter hoog, de zijkanten zijn ca 0.70 meter breed en 

het middenvlak is ca 2.95 meter breed. 
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Het bestaat uit de kleuren rood, geel, lichtgroen, diverse blauwtinten, donkere grijs 

en verschillende tinten licht grijs. De half abstracte compositie van gekleurde 

vlakken, heeft als geabstraheerde figuratie witte vogels. De rode ster in het midden 

wordt omringd door twee halve gele cirkels met daaromheen blauwe halve 

cirkelvormen. Rechte lijnen doorkruisen de compositie.  

Het is samengesteld uit gebroken keramische tegels. De tegelscherven passen 

nauwkeurig als puzzelstukjes in elkaar en doen denken aan glas-in-loodramen. De 

breukvlakken van de scherven leiden tot een ingewikkelde puzzel. 

 

   

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De twee blauwe banen in het mozaïek stellen –zo valt aan te nemen- de rivieren de 

Rijn en de Vliet voor en verwijzen zo naar de naam van het verzorgingstehuis. Als de 

gele cirkel met de rode ster in het midden de stad Leiden symboliseert dan zal het 

grijs de bebouwing en het groen de groene zones verbeelden. De witte vogels in de 
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blauwe vlakken versterken de indruk dat het blauw, de rivier de Rijn en het kanaal 

de Vliet moet voorstellen.  

Inspiratie voor dit type tableau’s komt waarschijnlijk van de Spaanse architect 

Antonio Gaudì, die zijn bijzondere architectuur met gekleurde scherven een vrolijke 

zonnige gekleurige uitstraling gaf. Scherftegelmozaïeken zijn indertijd in Nederland 

ook door monumentale kunstenaars gemaakt als Louis van Roode in Hotel Britannia 

in Vlissingen (1955) en Ootje Oxenaar. Voor het mozaïek in de Haagse flat 

Woonstede 94-96 (1960) verzamelde Oxenaar scherven bij een failliete 

keramiekfabriek in Voorschoten. Frans van Burkom omschreef het fenomeen 

scherftegelmozaïek in het rapport ‘Monumentale Kunst, Categoriaal Onderzoek 

Wederopbouw 1940-1965’, p. 167: ‘Scherftegelmozaïek zou fundamenteel 

beschouwd kunnen worden als een vorm van ‘restverwerking’: wat kun je nog 

verzinnen met afval zoals gebroken tegels? (…) Voor zover te beoordelen, is 

scherfmozaïek vooral een typisch jaren vijftig ‘wederopbouw’-fenomeen geweest, 

zoals restverwerking en repareren toen het hele leven beheersten. Oude kleren, 

gekeerde broeken, kliekjes, oud papier, melkdoppen, groenteafval: van alles werd 

weer iets gemaakt, niets ging verloren. De populariteit van het scherfmozaïek zou 

dan ook deels beschouwd kunnen worden als een hogere vorm van ‘oplappen’, 

‘verstellen’ of het helen van breuken.   

 

  
Louis van Roode, Britannia, Vlissingen 1955          Gaudi, Parc Gruëll, Barcelona 1910 

 

    
 Anton Landers, landschap                              Anton Landers, Dordrecht 1970 
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Conditie  

De conditie van het is goed.  

 

Monumentale kunst Anton Landers 

Anton Landers heeft tegelmozaïeken en wandversieringen gemaakt die in Rotterdam 

en Dordrecht zijn geplaatst, staat geschreven op de informatiekaart van Pieter 

Scheen die Landers zelf heeft ingevuld. (Scheen verzamelde informatie bij zoveel 

kunstenaars). Er zijn behalve van een tegeltableau in Dordrecht verder geen foto’s 

of aantekeningen van andere kunstwerken te vinden. 

 

Contexten 

Anton Landers, geboren in 1912 is de oudere 

broer van de architect Koos Landers (1914-

1983). Hij is opgeleid aan de Koninklijke 

Akademie voor Beeldende Kunsten in Den 

Haag en zat met de bekende kunstenaar Jan 

Schoonhoven in het studiejaar. Hij behaalde 

in 1936 de acte MO-B tekenen om les te 

mogen geven aan het Middelbaar Onderwijs. Veertig jaar heeft hij tekenles gegeven 

aan het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. In een kranteninterview vertelde hij dat 

Ramses Shaffy een leerling van hem was. Samen met zijn broer Koos exposeerde hij 

bijvoorbeeld in 1980 bij Galerie Polman in Malden. Zijn schilderijen stellen 

landschappen en stadsgezichten voor. Hij was voorzitter van de Vereniging van 

Wassenaarse Beeldende Kunstenaars en bij zijn afscheid als tekenleraar kreeg hij in 

1977 de ridderorde. 

Literatuur  

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 

Frans van Burkom ’Keramiek in de bouw: Tegels en baksteenmozaïeken’ in Frans 

van Burkom en Yteke Spoelstra, Monumentale Kunst, Categoriaal Onderzoek 

Wederopbouw 1940-1965. ICN-RACM, 2007 p. 167 

M.H., ‘Anton Landers vooral leermeester in de kunst. Portret van een Wassenaarse 

kunstenaar’. z.p. 1987, In het knipselarchief in het RKD  

Leo, ‘Menselijke Notities’ in Nieuwe Leidsche Courant, 1962, p.3 
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  BEETHOVENLAAN 
 (Flat 1=) 1-51 

 (Flat 2 =) 53-103 

 (Flat 3 =) 105-155 

 (Flat 4 =) 157-207 

 (Flat 5 =) 209-259 

1962 

 

Metaalreliëfs 

 

Kunstenaar Jan Meine Jansen (1908-1994) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde  

De kunstwerken van Jan Meine Jansen zijn contructivistische reliëfs die met 

een bepaalde afstand van de muur zijn gemonteerd vanwege de 

schaduwwerking. Met het draaien van de zon ontstaat een lichtspel van de 

veranderende schaduw op de muur en zo heeft Jan Meine Jansen de factoren 

energie, tijd en licht in deze kunstwerken geïntegreerd. Binnen het oeuvre van 

de kunstenaar zijn deze reliëfs zeldzaam omdat hij geen andere metaalreliëfs 

heeft ontworpen. Het vijfdelige kunstwerk heeft een ensemblewerking met de 

grote glas-in-betonwand in het voormalige belastinggebouw, Stationsplein 

107 dat ook door deze kunstenaar is ontworpen. Dit Abstract-Geometrische 

kunstwerk behoort tot de top van de nog aanwezige Leidse kunstwerken. 

2. Cultuurhistorische waarde 

De gemeente besteedde in deze tijd geen geld aan kunst voor de 

woningbouw. Dat was waarschijnlijk vanwege het in 1954 genomen besluit 

over de gemeentelijke percentageregeling. Als kunstvorm aan een 

woningcomplex zijn deze reliëfs zwldzaam in Leiden. De reliëfs hebben een 

cultuurhistorische waarde als een vanzelfsprekend onderwerp in de Leidse 

muziekbuurt. De keuze van deze muziekinstrumenten zoals orgelpijpen en 

bazuin lijkt ingegeven door de christelijke grondslag van de Protestant 

Christelijke Woningbouwvereniging. 

3. Architectuurhistorische waarde 

In de muziekbuurt geven de beeldbepalende reliëfs de flatgebouwen een 

‘identiteit’ en functioneren als wegwijzer/signaal functie waardoor jong en 

oud zich kan orienteren bij deze identieke flatgebouwen. 
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Architectonische context 

Aan de oostgevels van de vijf flatgebouwen die aan het begin van de Beethovenlaan 

staan bevinden zich vijf metalen reliëfs van de kunstenaar Jan Meine Jansen (1908-

1994). Ze zijn geplaatst op de kopse kant van de flatgebouwen ter hoogte van de 

eerste en tweede verdieping en links van de hoofdentree.  

De evenwijdig aan elkaar geplaatste flats staan dwars op de noord-zuidgelegen 

Beethovenlaan en ontvangen daglicht van het oosten. De flatgebouwen zijn in 1962 

gebouwd door het Leidse architectenbureau ir. J. Jonkman en P. Van Dorp in 

opdracht van de Protestant Christelijke 

Woningbouwvereniging. De reliëfs zijn in september, 

een half jaar na de oplevering van de flatgebouwen aan 

de muren geplaatst. De Nieuwe Leidsche Courant 29-
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9-1962 schreef dat Jan Meine Jansen over het doel van de reliëfs verklaarde: om 

‘dergelijke bouwblokken een accent te geven. De blokken zien er hetzelfde uit, maar 

nu hebben zij door deze plastieken toch iets individueels’. (…) Ook vind ik het 

belangrijk met het oog op de kinderen, die op deze wijze met de verschillende 

muziekinstrumenten worden geconfronteerd en nu zo’n instrument kunnen noemen 

om aan te duiden in welk blok zij wonen.’ 

In de muziekbuurt geven de beeldbepalende reliëfs de flatgebouwen een ‘identiteit’ 

en functioneren als wegwijzer/signaal functie waardoor jong en oud zich kan 

orienteren bij deze identieke flatgebouwen. De gemeente besteedde in deze tijd 

geen geld aan kunst voor de woningbouw. Dat was waarschijnlijk vanwege het in 

1954 genomen besluit over de gemeentelijke percentageregeling. Als kunstvorm 

aan een woningcomplex zijn deze reliëfs in Leiden zeldzaam.                              

Binnen het oeuvre van de kunstenaar zijn deze reliëfs zeldzaam omdat hij geen 

andere metaalreliëfs heeft ontworpen. Het vijfdelige kunstwerk heeft een 

ensemblewerking met de grote glas-in-betonwand in het voormalige belasting-

gebouw, Stationsplein 107 dat ook door deze kunstenaar is ontworpen. 

  

Foto uit Nieuwe Leidsche Courant 29-9-1962   
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De reliëfs horen op een iets grotere afstand van de muur gemonteerd te zijn dan in de 

huidige situatie omdat de schaduw een rol speelt in de beleving van het kunstwerk. De 

kleuren zijn niet origineel. 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De vijf reliëfs zijn geschat op 2.00 meter hoog en 2.00 meter breed en hangen op 

6.00 meter boven de grond. Ze bestaan uit platen en staven die nu deels gekeurd 

zijn maar oorspronkelijk waren ze helemaal zwart. In 2000 zijn ze van de kleuren 

voorzien toen ze tijdens een restauratie van de gevel zijn gehaald. De weduwe van 

de inmiddels overleden kunstenaar heeft ze feestelijk onthuld.  

De kunstwerken, uitgevoerd door de Leidse Brandweer, haalden in 1962 ook al de 

kranten. Het Leidsch Dagblad schreef op 29-9-1962: ‘De komst van de brandweer 

bij deze ‘muzikale plechtigheid’ hield verband met het feit, dat enkele leden van het 

personeel zich in de afgelopen weken hebben ontpopt als uiterst deskundige 

vaklieden, die het blussen van een brand even gemakkelijk afgaat als het maken van 

deze plastieken. Men had er alle bewondering voor. Ze zijn dan ook beslist een 

sieraad voor deze wijk. (…) Voor het ontwerp had hij [voorzitter van de 

Woningbouwvereniging, B. de Kler] alle lof en voor de uitvoerders in niet mindere 

mate. (…) Op deze wijze, aldus de wethouder [C.J. Piena] komt de beeldende 

kunstenaar met zijn schepping dichter bij de bevolking te staan.’ 
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1. Cello              2. Bazuin              3. Harp en gitaar     4. Hoorn                5. Orgel.  

    

Stijl, betekenis en inspiratie 

De vijf kunstwerken zijn geabstraheerde figuratieve reliëfs die muziekinstrumenten 

voorstellen: 1. Cello, 2. Bazuin, 3. Harp en gitaar, 4. Hoorn, en 5. Orgel.  

Muziekinstrumenten als onderwerp is vanzelfsprekend een passend thema in de 

componistenbuurt. Alleen een bazuin is geen alledaags instrument, net als een harp 

en een orgelpijpen. Als ze herkenbaar voor kinderen moeten zijn, dan zijn er wel 

vraagtekens te zetten bij deze geabstraheerde verbeeldingen van de hoorn en de 

orgelpijpen in het vierde en vijfde reliëf, die zonder uitleg lastig te herkennen zijn. 

De keuze om deze vijf muziekinstrumenten te kiezen lijkt ingegeven door de 

christelijke grondslag van de Woningbouwvereniging. Een bazuin, een harp, een 

cello zijn ook typische instrumenten van musicerende engelen. Een beroemd 

voorbeeld van een engel achter een orgel is te zien in het Lam Gods (1432) van 

Hubert en Jan van Eyck en van een cellospelende engel op een fresco uit 1536 in het 

Italiaanse Saronno. In kerkgebouwen zijn vaak naast de orgels musicerende engelen 

te zien zoals de engel die op een bazuin blaast in de Westminster Cathedral, de 

harp spelende engel in de Nieuwe Kerk in Amsterdam en de engel met een hoorn in 

de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. (zie illustraties) 

Nieuw in de jaren vijftig en zestig was dat reliëfs ‘los van de gevel’ kwamen en 

daarom met pennen op een bepaalde afstand aan de muren werden bevestigd. Dat 

was om de factoren licht, lucht, ruimte en tijd een rol te geven in deze vaak 

transparante constructivistische metaal reliëfs. Met het draaien van de zon ontstaat 
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een veranderende schaduw op de muur en zo heeft Jan Meine Jansen de factoren 

energie, tijd en licht in deze kunstwerken geïntegreerd. Dit type reliëfs is ook Andre 

Volten en Hans Verhulst gemaakt. Misschien hoopte Jansen dat een harde ‘fluitende’ 

wind in staat zou zijn om de instrumenten te laten klinken. De titel in de Nieuwe 

Leidsche Courant: Muziek-plastieken Beethovenlaan doorbreken eentonigheid’ is 

spitvondig en de ook bijpassende foto is vanwege de schaduw op een perfect 

moment gemaakt en getuigt van inzicht. 

Conditie  

De kleuren horen niet bij de kunstwerken. De reliëfs zijn nu iets te dicht tegen de 

muren gemonteerd waardoor er geen fraaie schaduwen meer ontstaan.  

Monumentale kunst Jan Meine Jansen 

Als monumentaal kunstenaar beoefende Jan Meine Jansen diverse technieken zoals 

wandschilderen, glas-in-lood, glas-in-beton, reliëf, mozaïek en baksteenmozaïek. 

In 1955 schilderde hij de Vier jaargetijden op de muur van de Hofwijckschool in 

Oegstgeest en in 1963 maakt hij diverse wandschilderingen in de –inmiddels 

gesloopte- KNO-kliniek van het Leids Academisch Ziekenhuis, allebei gebouwd door 

het Architectenbureau Jonkman en Van Dorp.  

Jan Meine Jansen heeft opmerkelijke abstracte monumentale kunst gemaakt. De 

door Jan baron van Asbeck gebouwde Paaskerk in 1963 in Amstelveen met Meine 

Jansen’s abstracte glas-in-loodramen staat op de lijst met 101 naoorlogse 

rijksmonumenten. Ook de bijzondere sculpturale vormgeving van de Nederlands 

Hervormde Messias-kerk in Wassenaar van Van Asbeck met de abstracte ramen van 

Meine Jansen zijn een goed voorbeeld van een synthese van kunst en architectuur.  

Tussen 1955 en 1979 heeft hij ongeveer 35 monumentale kunstwerken gemaakt.  

In 1959 maakte hij bijvoorbeeld een groot gebrandschilderd raam voor de  

14-eeuwse kerk in Benschop waarin hij de ‘chaos die aan de schepping vooraf ging 

en de strijd tussen licht en donker’ verbeeldde. In de Driebergse Emmaschool 

schilderde hij in dat jaar een ‘caleidoscopische beeld van het leven op aarde’ en 

twee jaar later schilderde hij het onderwerp in de Willem de Zwijgerschool in Doorn.  

Voor het Arbeidsbureau van Emmeloord ontwierp hij in 1960 als percentage-

opdracht van het Rijk een glas-in-loodraam met een gestileerde voorstelling van het 

land en de zee in een ‘netwerk van lijnen’. 

In Leiden is zijn bekendste kunstwerk de hoge glas-in-betonwand aan de 

achterkant van het voormalige Belastingkantoor dat nu als kantoor van de gemeente 
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Leiden dienst doet. Het kunstwerk ook in opdracht van Jonkman en Van Dorp is 

totaal abstract. Dit Abstract-Geometrische kunstwerk behoort tot de top van de nog 

aanwezige Leidse kunstwerken. Het is een verbeelding van de vierde –niet 

meetbare- dimensie: ruimte-tijd omdat door de veranderde zonnestand de 

lichtprojectie en de kleuren van het gekleurde glas langzaam door de ruimte 

bewegen. De bezoeker begeeft zich door het kleurenspectrum en door de breking 

van het licht door het kleurloze glas kan het mystieke gevoel bij de bezoeker 

worden versterkt. 

`   

KNO-kliniek Leiden 1963                       Paaskerk Amstelveen 1963    ULO in Doorn 1962              

Contexten 

Jan Meine Jansen heeft zijn dubbele naam overgehouden aan zijn 

vader de kelner Wolter Jansen en zijn moeder Jentje Meinen. Het 

advies om zijn naam bijzonder te maken door de namen aan 

elkaar te voegen, kreeg hij als aankomend kunstenaar van zijn 

docenten. Geboren in 1908 in Meppel vertrok hij na zijn 

middelbare schooltijd naar Amsterdam waar hij de aktes MO-A en MO-B behaalde 

aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers. Als vervolgopleiding kwam hij 

terecht op de afdeling Monumentale kunsten bij de net aangetreden professor 

Heinrich Campendonk op de Rijksacademie van Beeldende Kunsten In Amsterdam. 

Campendonk, lid van de expressionistische kunstenaarsgroep Der Blaue Reiter heeft 

op veel van zijn leerlingen een grote invloed gehad. Hij benadrukte bijvoorbeeld dat 

perspectief als ruimtesuggestie niet op een platte muur thuis hoort. 

Op de Rijksacademie leerde hij Johanna Nengerman kennen met wie hij trouwde en 

drie kinderen heeft gekregen. Hij woonde in Doorn en Driebergen en onderhield zijn 

sociale contact door de Rotaryclub waar hij lid van was. Hij was bevriend met de 

kunstenaars Pieter Starreveld, Frieda Hunziker en Jan Sluiters.                    

Naast zijn monumentale oeuvre maakt hij schilderijen. Zijn eerste oeuvreperiode tot 

1949 bestond uit symbolische realistische kunstwerken en gedurende de jaren 
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vijftig ontwikkelde hij zich langzaam maar zeker naar het abstracte niveau. Hij heeft 

diverse malen geëxposeerd in galeries waaronder de Kunstzaal Brouwer in Arnhem.  

Hij exposeerde in 1949 het Stedelijk museum Het Prinsenhof In Delft. Als lid nam hij 

deel aan groepstenoonstellingen van de kunstenaarsvereniging St Lucas in het 

Stedelijk Museum in Amsterdam. In 1955 exposeerde ze in het Maritime Museum in 

Londen. In 1976 deed hij mee aan de jaarlijkse tentoonstelling van monumentale 

beeldhouwkunst en plastieken in De Bilt.  

Het Drents Museum in Assen organiseerde in 1987 een solo-overzichts-

tentoonstelling van zijn werk en het Noorbrabants Museum in Den Bosch.   

 

Literatuur 

Stroo M., Jan Meine Jansen 1908-1994. Schilderijen, tekeningen en monumentaal 

werk, Zutphen 2004 

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 

Persdocumentatie in het Stedelijk Museum Amsterdam 
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DUDOKPAD 

1-3-5 

       

 

1963 

 

Betonreliëf met ingelegd mozaïek 

 

Kunstenaar, Herman Berserik (1919-1971) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde  

Het kunstwerk van Berserik heeft waarde als een van de weinige metershoge 

betonreliëfs uitgevoerd in de Realistische stijl. Berserik behoort tot Nederlands 

bekendste kunstenaars in de Realistische stijl. Er bestaan maar weinig van 

deze grote realistische reliëfs gemaakt door Berserik en daardoor heeft het 

zeldzaamheidswaarde. Binnen het oeuvre van Berserik is dat vermoedelijk een 

van zijn vroegste monumentale kunstwerken. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Voor Leiden heeft dit reliëf ook waarde als laatste tastbare onderdeel van en 

herinneringswaarde aan de gesloopte school aan de Berlagestraat.  

3. Architectuurhistorische waarde 

Dit betonreliëf van monumentaal formaat heeft een beeldbepalende waarde 

aan de zuidkant van de straat. Het gaat een relatie en spanning met de 

omgeving aan. Het verbeeldt de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van 

het speelse kind die voortdurend in beweging is.  
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Architectonische context 

Aan de zuidgevel van een appartementencomplex op de Berlagestraat bevindt zich 

een gevelhoge betonreliëf van de kunstenaar Herman Berserik (1919-1971).  

Het kunstwerk is oorspronkelijk gemaakt voor de buitengevel van de vijfde 

systeemschool HB-80 in de Berlagestraat, ontworpen door de gemeentearchitect 

Theo Koch (1902-1995). Het is gefinancieerd met de 1½ -procentsregeling voor 

scholen. In 1990, na de sloop van de school, is het kunstwerk tijdelijk opgeslagen 

en kort daarop herplaatst aan dit gebouw. Het betonreliëf heeft door het hoge 

formaat een beeldbepalende functie aan de zuidkant van het korte gedeelte van de 

straat bij de T-kruising met de Jacob van Campenlaan. Het strijklicht geeft het een 

extra dimensie. Monumentale kunst brengt de kunst naar de mensen.    

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het betonreliëf heeft een figuratieve voorstelling. Het formaat is langwerpig, het is 

aan de onderkant gemeten 2.17 meter breed. Het figuren liggen verdiept in de 

betonplaat wat een schaduwwerking veroorzaakt dat het reliëf versterkt. Boven in 

heeft Berserik een acrobatische clown afgebeeld die met een monowiel op een koord 

balanceert en tegelijkertijd jongleert met vier ballen. Onder hem kijkt een zittende 

hond met een open bek naar de clown. Naast hem staat een vogel op een bal. In het 

monowiel is de naam van de kunstenaar, BERSERIK 63 te lezen. Het mozaïek geeft 

kleur aan het grijze beton. De clown, wit gesminckt met een grote neus en ronde 

rode wangen, draagt een shirt met een ruitversiering en een korte zwarte broek met 

eivormige patronen. Zijn handschoenen en schoenen zijn zwart. Het fietswiel is 

rood. De ruit- en eivormige versieringen variëren van groen, rood, geel, grijs, wit en 

hier en daar lichtblauw. Het hondje heeft een rode tong en is wit met grasgroene 
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ronde vlekken. Ook de vijf ballen zijn vrolijk gekleurd. Berserik heeft delen van de 

compostitie in hoogreliëf gelaten. Het verbeeldt de lichamelijke en geestelijke 

ontwikkeling van het speelse kind die voortdurend in beweging is.  

   

 Leids Dagblad 23-8-1990                                  Herman Berserik en Mien Voûte 

Een betonreliëf is een naoorlogse kunsttechniek die voor het eerst in 1950 door de 

architect Le Corbusier is toegepast. Het beton werd in een gipsen mal of bekisting 

met daarin de circusvoorstelling in hoog reliëf gestort. Na het uitharden werd de 

mal of de bekisting verwijderd. Daarna vond het inleggen van het mozaïek plaats. 

Dit proces heeft op het atelier plaats gevonden. Berserik liet zich bij dit soort 

omvangrijke kunstwerken assisteren door zijn echtgenote Mien Voûte. 
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foto links situatie 2016, foto rechts situatie in 1963, Archief Kunst en Bedrijf, RKD  

Stijl, betekenis en inspiratie 

Omdat Herman Berserik in de Realistische stijl werkte, had hij zich in 1951 

aangesloten bij de Nederlandse kunstenaarsvereniging de Realisten. Deze 

kunstenaars lieten zich inspireren door de 19-eeuwse Franse kunstenaar Gustave 

Courbet en omschreven hun stijl als ‘kunst van deze tijd, die de werkelijkheid op 

een herkenbare wijze tot uitgangspunt heeft’. Daarmee maakten ze begin jaren 

vijftig een statement tegen het opkomende Abstract-expressionisme dat langzaam 

maar zeker het toonaangevende Amsterdamse Stedelijk Museum veroverde. Berserik 

schreef in de catalogus ‘Acht Realisten’, 1983, p. 28 dat hij zoveel mogelijk 

‘vrijblijvende’ kunst maakte waar op de beschouwer zijn eigen interpretatie los kon 
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laten maar zijn kunst is ook gedeeltelijk autobiografisch omdat hij niet geheel vrij is 

van herinneringen, invloeden en fantasieverhalen. Berserik liet zich ook beïnvloeden 

door andere kunstenaars. Berserik die in 1946 in Parijs verbleef was diep onder de 

indruk van de Picasso, Braque en Raoul Dufy, schrijft Sillevis in de monografie 

‘Hermanus Berserik’ (1983). De Franse invloed op zijn werk was zo sterk dat de 

criticus Jean-Paul Vroom hem indertijd spottend ‘Bersebraque’ noemde. Ook in de 

onderwerpen is de invloed van Franse kunstenaars te ontdekken. Het circus is rond 

de Tweede Wereldoorlog voor Franse kunstenaars een geliefd onderwerp. Met name 

Raoul en Jean Dufy staan bekend om hun clown- en circusschilderijen.  

             

Berserik, Circus   en Klucht der Kluchten 1972                    Raoul Dufy, circus  

 

De clown met de lange neus in Berseriks betonreliëf doet denken aan het verhaal 

van Carlo Collodi over Pinokkio wiens neus steeds langer werd omdat hij zo vaak 

leugens vertelde. Hij liep weg van huis en liet zich overhalen om in het circus op te 

treden.  

Conditie  

Het betonreliëf toont aan de bovenzijde sporen van vuil dat met het regenwater het 

materiaal intrekt.  

Monumentale kunst Herman Berserik 

Herman Berserik was in de eerste plaats een vrij werkend kunstenaar die een 

beperkt aantal gebonden, monumentaal kunstwerk maakte. Als lid van de in 1953 

opgerichte Vereniging van beoefenaars van Monumentale Kunst (VbMK) ambieerde 

hij deze kunstopdrachten. Hij heeft een aantal figuratieve verhalende mozaïeken 

gemaakt in schoolgebouwen, zoals in 1958 in een school in Delft. In 1956 nam hij 

deel aan de wandkunsttentoonstelling ‘Opdracht’ in het Amsterdamse Stedelijk 

Museum. Hij toonde hier een kunstwerk dat bestond uit fragmenten zoals een 

wekker, een arm met een open hand, schoorstenen etc.   
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links, Spelende kinderen, mozaïek school Delft 1958,  midden: David en Goliath Utrecht 

rechts: Zeilboot met zeemannen   

 

Berserik heeft in 1965 drie percentage opdrachten van het Rijk voor het Gewestelijk 

Arbeidsbureau in Schiedam uitgevoerd; een toneelgordijn, een beeld en een 

glasappliqué. Elke Hagenaar kent zijn gevelschilderingen op panelen in de 

Schilderswijk, waar Berserik opgroeide. Hierin zijn surrealistische elementen in te 

ontdekken: een realistisch geschilderd meisje wuift naar een vogel maar blijkt bij 

nader beschouwing poppenarmen te hebben.  

                     

Contexten 

Herman Berserik geboren in 1921 in Den Haag, koos tegen de zin van zijn ouders 

in, voor het kunstenaarsvak. Tijdens de oorlogsjaren doorliep hij de Koninklijke 

Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en na zijn kunstopleiding verbleef 

een korte periode hij in Parijs. Terug in Nederland kreeg hij de functie van docent 

aan de Vrije Academie en trouwde in 1946 met de fotograaf en interieurarchitecte 

Mien Voûte.  

Hij was niet alleen lid van de Realisten maar ook van de Haagse kunstenaars-

vereniging Verve die zogenaamde ‘modern-figuratieve kunst’ herkenbare kunst 

schilderden. Berserik was veelzijdig, hij maakte toneelontwerpen, ontwierp 

kostuums en illustreerde ongeveer 100 boekomslagen voor de Ooievaar en 

Salamander pocketreeks.  
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Hij heeft aan een aantal groepstentoonstellingen in musea en galeries, zoals M.L. de 

Boer deelgenomen. Zijn eerste eenmanstentoonstelling kreeg hij in 1947 in de 

Haagse Kunstzaal Scherft, gevolgd door een overzichtstentoonstelling in Venlo 

(1973), het Haags Gemeentemuseum (1967) en in het Gemeentemuseum in Arnhem 

(1979). Koningin Beatrix benoemde hem in 1983 tot Officier in de Orde van Oranje 

Nassau.    
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Als kunstenaar is Gunhild Kristensen een van de bekendste glaskunstenaars 

die in de jaren vijftig tot en met zeventig in de Realistische stijl werkte. De 

verstaanbaarheid van Realistische kunst en een compositie zonder diepte-

suggestie was een vereiste binnen de traditie van monumentale kunst. De 

expressionistische grijsblauwe kleuren van de paarden toont de invloed van 

de Duitse expressionistische schilders Franz Marc en haar docent Heinrich 

Campendonk. Dit glas-in-loodraam behoort tot het beste dat zij heeft 

gemaakt volgens de schrijver van haar monografie (p.65)  

2. Cultuurhistorische waarde 

Gunhild Kristensen geboren en getogen in Leiden heeft vooral met haar glas-

in-loodramen nationale faam verworven. Ze was oud-leerling van de Louise 

de Coligny-HBS. In de kapel van het Diaconessenhuis is een tweedelig 

mozaïek aanwezig. 

3. Architectuurhistorische waarde 

De aula van de school heeft door de glas-in-loodramen een bijzondere 

betekenis gekregen. Het heeft een beeldbepalende en representatieve positie 

in de school. De symboliek van bewegingen van de rustende en dravende 

paarden heeft een relatie met opgroeiende scholier in het onderwijs.  
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Architectuurhistorische context 

In de aula van het Da Vinci-college dat gebouwd is als de Louise de Coligny-HBS 

voor Meisjes aan de Kagerstraat 7 hoek Zweilandlaan, bevindt zich een vijfdelige 

glas-in-loodraam van de kunstenaar Gunhild Kristensen (1919-2002). De school, 

geopend in april 1963 is het belangrijkste schoolontwerp van de Leidse 

stadsarchitect Ir. Theo K.J. Koch (1902-1985). De aula aan de noordoostkant van 

het schoolgebouw heeft zeven hoge verticale ramen die uitzien op de Zweilandlaan 

en daglicht uit het noordoosten ontvangt. Het vijfdelige glas-in-loodraam heeft een 

beeldbepalende en representatieve positie in de school.  

Het kunstwerk is het welkomsgeschenk van de oud-leraren en de oud-leerlingen. 

Gunhild Kristensen was een voor de hand liggende keuze. Ze was niet alleen een 

vooraanstaand glas-in-loodkunstenares maar ook oud-leerlinge van de school. 

Vermoedelijk zijn de ramen uitgevoerd door Glasatelier Bogtman in Haarlem.  

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het glas-in-loodraam stelt vijf paarden voor 

in een landschap met vogels en vissen. De 

voorstelling is niet raamvullend maar vormt 

een horizontale strook op de middelste acht 

ramen. Elk raam 0.85 meter breed, bij 0.35 

meter hoog en 0.90 meter hoog en heeft een 

middenstijl. Na een renovatie zijn de 

oorspronkelijke ramen vervangen door 

kunststof exemplaren. De compositie met de 

paarden is geconcentreerd op de middelste 

drie ramen. In het rechterdeel van het eerste 

raam is een vis met groene planten te 
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herkennen. De paarden vertonen vijf verschillende posities van rust naar beweging. 

De compositie heeft een beweging van links naar rechts doordat alle 

paardenhoofden aan de rechterkant zijn. Het eerste paard -aan de linkerkant- staat 

stil en kijkt geïnteresseerd met gespitste oren achterom. Aan zijn voeten zijn twee 

vissen afgebeeld en achter hem een rond geel vlak tussen hoekige groene vormen. 

Rechts van hem, in het derde kozijn staat op de voorgrond een tweede paard dat in 

actie komt: zijn voorbenen heeft hij opgetrokken om in volle galop weg te sprinten. 

Tussen zijn benen is een vurig roodgele vlak als een rode zonnegloed afgebeeld. 

Met zijn oren rechtop kijkt dit paard positief gefocust naar voren. Op de 

achtergrond raast het derde paard in volle galop door een blauw, groene landschap. 

Het vierde paard, ook op de achtergrond vertoont een rustige draf terwijl het vijfde 

paard op de voorgrond uit een waterplas drinkt.  

 

     

1913 Franz Marc, Blauwe paarden 

Alle paarden zijn overwegend blauwgrijs. De compositie heeft verder opvallend 

intense kleurschakeringen van geel, rood, groen en blauw. Een aantal glasvlakken 

zijn gebrandschilderd met streepjes (arceringen) om bepaalde effecten te bereiken.  

Het lood van het glas-in-lood is in verschillende diktes toegepast. De brede lijnen 

zijn gebruikt voor de contouren en versterken de fysionomie van deze krachtige 

ranke dieren. Volgens de schrijver van de monografie over Gunhild Kristensen is het 
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raam ‘uitgevoerd in schitterend glas, dat Bogtman van Chagall had overgenomen’. 

De bekende Franse expressionistische kunstenaar verkocht deze glaspartij omdat de 

kleurnuances binnen het glas hem niet bevielen. Volgens de schrijver van de 

monografie behoort dit werk tot het beste dat Kristensen heeft gemaakt.’ In het 

midden van het boek heeft de schrijver een vouwblad opgenomen met een 

afbeelding van het raam. De kleuren van de reproductie doen echter geen recht aan 

de intense originele kleuren. Het voorontwerp, uitgevoerd in pastelkrijt is naar 

verluid door de oud-directrice van de school mevr. Van Hoorn, aan de school 

geschonken. Het raam trok ook de aandacht van de lokale pers. In 1963 publiceerde 

de Leidse Courant een zwart-wit foto van het glas-in-loodraam. 

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De dieren zijn in de Realistische stijl afgebeeld maar hebben een Expressionistische 

grijsblauwe kleur. Dit kleurgebruik doet denken aan de schilderijen van de Duitse 

Expressioniste schilder Franz Marc uit 1913. 

Volgens de monografie over Kristensen, is het de bedoeling dat door de 

doorzichtige delen van het glas-in-loodraam de groene natuur aan de Zweilandlaan 

te zien is dat op die manier deel uitmaakt van het kunstwerk. Bij de bouw van de 

school was het nog weiland en tegenwoordig zijn er bomen en struiken te zien.  

De meeste kunstwerken bij schoolgebouwen symboliseren de functie van het 

gebouw. Het ligt niet voor de hand dat Kristensen deze paarden in een toevallige 

pose heeft afgebeeld. De symboliek van bewegingen van de rustende en dravende 

paarden heeft een relatie met opgroeiende scholier in het onderwijs. 

Paarden staan als symbool voor beweging, kracht en vitaliteit en intelligentie en 

symboliseren hier de jeugd. Het eerste paard kijkt achterom en kan worden opgevat 

als symbool voor de wetenschap en de geschiedenis; het tweede paard dat vooruit 

wil en positief naar de toekomst kijkt, staat dan symbool voor de vooruitgang; het 

derde paard in volle galop symboliseert het doorzettingsvermogen; het vierde paard 

in draf met de oren rechtop kijkt voorzichtig vooruit als symbool voor 

oplettendheid. Het vijfde paard drinkt uit de bron van de wijsheid en kennis. De 

vogels vliegen uit. De verstaanbaarheid van Realistische kunst en een compositie 

zonder dieptesuggestie was een vereiste binnen de traditie van monumentale kunst. 
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Conditie  

De conditie van het glas-in-loodraam lijkt goed. Het is natuurlijk een gemis dat ze 

in kunststof kozijn gevat zijn. In 2003 is het door G. de Boer gerestaureerd, dit staat 

op het raam geschreven onder de signatuur Gunhild Kristensen 1963. Op de 

krantenfoto in het Leids Dagblad  (1963) is de totale compositie beter te zien 

doordat het toen nog niet gedeeltelijk door zwarte gordijnen links en rechts van de 

ramen werd afgedekt. Om de compositie in de volle breedte te kunnen zien, is het 

een goed idee om de hanggordijnen te vervangen door rolgordijnen.     

                                                   

 

 

Monumentale kunst Gunhild Kristensen 

Gunhild Kristensen is een bekende kunstenaar die veel monumentale kunst heeft 

uitgevoerd. Ze heeft naast een groot aantal glas-in-loodramen ook wandtapijten, 

mozaïeken en wandschilderingen gemaakt. Het eerste raam maakte ze in 1947 voor 

Villa Rijnheuvel in Oostenbeek.  

Daarna heeft ze vooral veel kerken beglaasd zoals St-Catharina in Zevenbergen, 
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Noorderkerk in Bilthoven, Nederlands Hervormde kerk in Kockengen en in 

Noorwegen: in Sirjansland en de Sint Barbarakerk in Bunnik. Opvallend is dat ze 

opdrachten kreeg van zowel katholieke als protestantse kerkbesturen. Het liep mis 

met een opdracht voor drie ramen voor de Rotterdamse Sint Laurenskerk. Nadat ze 

het Pinksterraam had ontworpen, kreeg ze van het kerkbestuur te horen dat ze de 

opdracht liever aan een man in plaats van een vrouw wilden geven. Gunhild hield de 

eer aan zichzelf en gaf de opdracht terug.                                                

Haar belangrijkste opdracht is het Adam- en Evaraam in 1957 voor de Sint Bavo in 

Haarlem.  De Diaconessenkerk in Arnhem bezit zes handgeknoopte tapijten met als 

onderwerp de Schepping. Ze werkte vaker met een vrijwilleggersteam. In de 

raadszaal van het Arnhemse Gemeentehuis ligt een tapijt van 110 m2 dat door 300 

vrouwen is uitgevoerd. De tien wandtapijten die ze heeft ontworpen voor de  

Sint Joriskerk in Drempt zijn ook door de vrouwen van de gemeente geknoopt.  

De voorzitter van het Leidse Diaconessenhuis, prof. Bakhuizen van den Brink vroeg 

haar twee mozaïeken en ‘twee stel’ antependia voor de kapel te ontwerpen. Delen 

heeft ze zelf geborduurd en andere delen zijn door Mevrouw Samson uit Alphen aan 

de Rijn vervaardigd.                      

 Contexten 

Gunhild Kristensen groeide op als de tweede 

dochter van de van oorsprong Noorse professor 

William Brede Kristensen die als hoogleraar in 1900 

aan de Leidse Universiteit doceerde. Hij emigreerde 

indertijd naar Leiden om naast zijn vak 

Godsdienstgeschiedenis, zich te specialiseren in 

Egyptische en Babylonische oudheden. Het gezin 

woonde indertijd op de Witte Singel 32. Nadat 

Gunhild in 1936 de Meisjes-HBS aan de Garenmarkt 

voltooide, vertrok ze naar het Noorse Riisby waar ze 

op een huishoudschool leerde weven. Dat 

specialisme heeft ze in haar carrière vaak toegepast. In 1939 verbleef ze een jaar in 

Londen waar ze op de Central School of Arts and Crafts van John Skeaping leerde 

hoe ze bewegende dieren moest tekenen. Door het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog lieten haar ouders haar terugkeren naar Nederland en schreef zij zich 

in Amsterdam in op de Rijksacademie voor Beeldende Kunsten eerst voor de 

schildersopleiding en daarna voor opleiding Monumentale Kunsten onder leiding 
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van professor Campendonk.  

Vlak nadat ze in 1967 de cultuurprijs van de Gemeente Arnhem voor haar oeuvre 

ontving, trouwde ze en verhuisde naar Venezuela waar ze 21 jaar bleef wonen. Na 

het overlijden van haar echtgenoot keerde ze terug naar Nederland om zich in 

Oostenbeek te vestigen. Haar kunstwerken zijn in beheer van Museum Veluwezoom. 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het geabstraheerde figuratieve kunstwerk van Julia Braendle heeft wortels in 

het Kubisme van het interbellum. Het doet denken aan Juan Gris en Picasso 

die talloze malen snaarinstrumenten als onderwerp in hun kubistische 

kunstwerken hadden.   

2. Cultuurhistorische waarde 

Julia Braendle is voor Leiden van betekenis geweest als docente van de 

kunstinstelling Ars Aemula Natura.  

3. Architectuurhistorische waarde 

Het houtreliëf heeft een beeldbepalende en representatieve positie in de 

school. Het geeft de plek naast het podium een bijzondere betekenis. In 

onderwerp en materiaal is het afgestemd op de aula. De functie van de aula is 

door het onderwerp muziekinstrumenten afleesbaar aan het beeld. 
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Architectuurhistorische context 

In de aula van het Da Vinci-college bevindt zich links van het podium een groot 

reliëf uit 1963 van de kunstenaar Julia Braendle ook wel Brändle geschreven (1929-

1982). De aula aan de noordoostkant van het schoolgebouw ontvangt daglicht uit 

het noordoosten.  De school is gebouwd als de Louise de Coligny-HBS voor Meisjes 

aan de Kagerstraat 7, hoek Zweilandlaan en in april 1963 geopend. Het is het 

belangrijkste schoolontwerp van de Leidse stadsarchitect Ir. Theo K.J. Koch (1902-

1985). Het gebouw trok in de jaren zestig de aandacht vanwege het fraaie ontwerp 

en noviteiten zoals een zwembad in de kelder.  

Het houtreliëf heeft een beeldbepalende en representatieve positie in de school. Het 

geeft de plek een bijzondere betekenis. In onderwerp en materiaal is het afgestemd 

op de aula. De functie van de aula is afleesbaar aan het beeld. 

          

Julia Braendle, houtreliëf (1963)      Julia Braendle, plexiglas, Harp spelen (foto: marktplaats) 
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het kunstwerk van Julia Braendle is 5.50 meter hoog en 1.90 meter breed. Het is 

gemaakt van spaanplaat en Medium Density Fibreboard –MDF-platen; dat zijn 

gedroogde en gemalen geperste houtvezelplaten. Het reliëf is opgebouwd uit circa 

vier lagen.  

Het kunstwerk heeft een geometrisch kader met schuine zijkanten. Boven en in het 

midden zijn horizontale balkjes en de onderkant heeft een open vorm. Het reliëf is 

gelakt, gebeitst en geverfd en heeft verschillende structuren van glad tot geribbeld. 

De bruine houtkleur vormt de basis en wordt afgewisseld met ultramarijn blauw, 

verschillende donkergroentinten en een paar rode accenten. Het kunstwerk lijkt op 

het interieur te zijn afgestemd omdat het vergelijkbare ribbels heeft als dat van het 

podium en andere houten jaren zestig aftimmeringen in het gebouw.  

          

Julia Braendle, houtreliëf,                             Juan Gris, gitaren            Pablo Picasso, gitaren 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Het is een compositie van vijf delen van op elkaar gestapelde snaarinstrumenten als 

een harp en gitaren. Een toepasselijke onderwerp voor een kunstwerk naast een 
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podium waar muziekoptredens plaats vinden. Op www.marktplaats.nl staat een foto 

van een plexiglas kunstwerk van Braendle dat overduidelijk een relatie heeft met het 

houtreliëf en waar uit blijkt dat de harp het onderwerp is van het reliëf.In het 

onderste deel van het reliëf zijn de handen en de groene mouwen van de tokkelende 

musicus te herkennen. Het reliëf behoort in haar oeuvre tot de meer abstracte 

kunstwerken in tegenstelling tot de vele figuratieve werken. 

Het reliëf is een geabstraheerde figuratief kunstwerk dat haar wortels heeft in het 

Kubisme van het interbellum. Het is geïnspireerd door de vele kubistische 

schilderijen van gitaren die Pablo Picasso vanaf 1912 maakte. De vorm van de gitaar 

was voor Picasso een geliefd onderwerp vanwege de associaties met de sexy vormen 

van een vrouw en de vrolijke muziekavonden in cafétjes. Het reliëf van Braendle 

doet door het kleuren en strakkere afwerking van de vormen ook denken aan de 

schilderijen van de Spaanse schilder en beeldhouwer Juan Gris. Gris, bevriend met 

Picasso en Braque, was ook een kubistische kunstenaar die in zijn korte leven, ook 

tientallen keren muziek en gitaren heeft uitgebeeld. 

 

Conditie  

De conditie van het reliëf laat te wensen over. Er ontbreken delen en hier en daar is 

het kapot. Een restauratie is hard nodig om het kunstwerk weer in ere te herstellen.  

            

Julia Braendle, ‘Zon’ en meters lang mozaïek in de Rijnburgse Tuinbouwschool (1966) 
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Monumentale kunst Julia Braendle 

Julia Braendle is in Rotterdam en omgeving een bekendere naam dan in de rest van 

Nederland maar heeft wel een groot aantal monumentale kunstwerken gemaakt. Ze 

maakte glas-in-lood, glasappliqués, glasmozaïeken, betonreliëfs, etc. Haar stijl 

varieert van reliëfs met kleine figuurtjes voor scholen tot grote abstracte reliëfs 

zoals voor een Haagse Huishoudschool. De Leidse Courant 2-4-1963 maakt bij de 

opening van de school aan de Kagerstraat naast het houtreliëf in de aula ook 

melding van een mozaïek van Julia Braendle in de docentenkamer. Dat is niet meer 

aanwezig. 

 

  

Braendle, sierpleister,         Braendle, Anker, school Zwartebroek 1978 

Huishoudschool Den Haag.    

 

    

Braendle, Trapezium,            Braendle, Nieuwe Paradijs, school  

betonreliëf, Hoogvliet, 1963  

Het betonreliëf dat ze in 1963 voor het gymgebouw Nederhage in Hoogvliet maakte,  

‘een trapezium van vier op elkaar klimmende kinderen’, heeft overeenkomst met het 

houtreliëf van de Kagerstraat door de ‘stapelende’ compositie. De meeste 
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kunstwerken die ze maakte, worden gekenmerkt door grote abstracte vormen 

gecombineerd met kleine vrolijke figuren. Waarschijnlijk haar grootste kunstwerk is 

een meters lang glasmozaïek met een grote symbolische voorstelling van een zon 

met dierfiguren dat ze in de Rijnburgse Tuinbouwschool heeft gemaakt. De Nieuwe 

Leidsche Courant (2-11-1966) publiceerde een foto en schreef enthousiast dat het 

‘een feest voor het oog’ is.   

Contexten 

Julia Braendle (1929-1982) geboren in Rotterdam, 

was in bezit van de Zwitserse nationaliteit. Ze 

woonde zowel een periode in Zürich waar ze naar 

de Kunstgewerbeschule (kunstnijverheidsschool) 

ging, als in Rotterdam waar ze de Akademie voor 

Beeldende Kunsten bezocht. Ze heeft in diverse 

ateliers gewerkt om de monumentale technieken zoals glas-in-lood en keramische 

tableaus’s te leren beheren. In 1953 heeft ze haar eigen atelier opgericht waar ze 

haar opdrachten voor scholen, bedrijfsgebouwen en overheidsgebouwen 

voornamelijk zelf uitvoerde. Ze liet zich ook bijstaan door J.W.G. Nielander. Ze 

woonde eerst in Scheveningen en doceerde bij het Leidse Teken- en 

Schildergenootschap Ars Aemula Natura en op de Academie van Beeldende Kunsten 

in Den Haag.  

Ze tekende, schilderde en illustreerde ook boeken. In Leiden exposeerde ze op 

groepstentoonstellingen in De Lakenhal en heeft ze meegedaan aan diverse 

exposities van Ars Aemula Natura. Ze nam ook deel aan groepstentoonstellingen in 

de Haagse Kunstkring, Pulchri Studio’s in Den Haag, het Haagse Congresgebouw, de 

Jaarbeurs in Utrecht, in Brunssum en in de Kunstgewerbeschule in het Zwitserse 

Solothurn.  

Op haar veertigste verhuisde ze naar het Limburgse Bingelrade, waar ze op haar 

zestigste overleed.  

            

Literatuur 

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 

Persdocumentatie in het Stedelijk Museum Amsterdam 

www.helpwandkunstopsporen.nl.  
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  KAGERSTRAAT  7  LOUISE DE COLIGNY-HBS VOOR MEISJES 

 

1963 

 

Glaswand of ‘claustrawand’ 

 

Kunstenaar, Herman Dijkstra (1904-1976) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

De glaswand of claustra-wand heeft waarde als een Geometrisch-Abstract 

kunstwerk uit de late stijlperiode van Herman Dijkstra. Het wordt ook wel 

Concrete Kunst of Systematische kunst genoemd vanwege de wetmatige, 

systematische principes in de kunst. Herman Dijkstra woonde 25 jaar in 

Warmon d en heeft twee solo tentoonstellingen gehad in De Lakenhal.  

2. Cultuurhistorische waarde 

Dit is het eerste Leidse schoolgebouw dat met meerdere kunstwerken is 

verfraaid. Niet alle kunstwerken zoals dat van Kees Buurman, zijn er nog maar 

wel die van Julia Braendle, Gunhild Kristensen en Herman Dijkstra.  

3. Architectuurhistorische waarde 

Het grote Geometrisch-Abstracte kunstwerk heeft een beeldbepalende en 

representatieve positie in de school. Na een verbouwing is de entree verbouwd 

en zit er glasgevel voor de claustra-wand.   

     

 

Architectuurhistorische context 

De hoge wand met gekleurd glas tussen het voorportaal achter de entree en de hal 

in het Da Vinci-college is een kunstwerk van Herman Dijkstra (1904-1976). De 

wand ontvangt daglicht van de aan de zuidkant gelegen hal en van de aan de 

noordwestkant gelegen entree. Het kunstwerk komt in de avond het mooiste uit met 
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lamplicht. Voor de verbouwing vormde de wand de voorgevel van de entree en was 

het beeldbepalend maar na de verbouwing is de entree naar voren gehaald door de 

plaatsen van de huidige glasgevel. In de historische kranten wordt deze wand een 

‘claustra- of klaustrawand’ genoemd. Er hangt ook een groot mobiel kunstwerk 

voor waardoor de wand minder opvalt. 

De school is gebouwd als de Louise de Coligny-HBS voor Meisjes aan de Kagerstraat 

7, hoek Zweilandlaan en in april 1963 geopend. Het is het belangrijkste 

schoolontwerp van de Leidse stadsarchitect Ir. Theo K.J. Koch (1902-1985). Het 

gebouw trok in de jaren zestig de aandacht vanwege het fraaie ontwerp en 

noviteiten zoals een zwembad in de kelder.  

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De wand is drie verdiepingen hoog en opgebouwd uit 62 aan elkaar geschakelde 

betonnen ‘vierkante’ raamkozijnen waaruit rechthoekige vlakken zijn uitgespaard.  

De raamkozijnen lijken vierkant maar zijn 0.77 meter hoog en 0.89 meter breed. De 

roeden in de kozijnen zijn 0.10 meter breed. De wand is geschat op 10.50 meter 

hoog en 5.50 meter breed.  

In die rechthoekige uitsparingen zijn glasplaten met verschillende kleuren gezet. 

Tussen de twee verdiepingsscheidingen zijn tussen de begane grond en de eerste 

verdieping 24 ramen en tussen de eerste en tweede verdieping nog eens 24 

vierkante ramen geplaatst. Ze zijn horizontaal verdeeld in twee keer vier rijen en 

verticaal in zes kolommen. Op de begane grond zijn aan weerszijden van de deuren 

kolommen met vier ramen en daarboven een rij met zes ramen geplaatst.  De twee 

verdiepingsscheidingen zijn met zes dichte rechthoekige platen is afgedekt. 

Er zijn vier verschillende raamindelingen gebruikt. Om inzicht in zijn systeem te 

krijgen zijn de ramen A, B, C en D genoemd. 

      

             A                       B                         C                      D 

A bestaat uit drie glasruiten met aan de smalle linkerkant éen lang raam. 

B bestaat uit drie glasruiten met aan de smalle rechterkant éen lang raam. 

C bestaat uit vier glasruiten met aan de smalle linkerkant een lang raam onder en 

een kort raam boven. 
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D bestaat uit vier glasruiten met aan de smalle rechterkant een kort raam onder en 

een lang raam boven. Bij het invullen van de tabel blijkt dat de indeling van de 24 

ramen op de beide verdiepingen hetzelfde is met uitzondering van twee ramen –die 

per ongeluk of bewust- verwisseld zijn. In de tabel zijn ze in het rood aangegeven. 

De glasruiten hebben verschillende strukturen en kleuren. De begane grond heeft 

alleen kleurloos structuur glas. Op de eerste verdieping is de helft van de glazen 

gekleurd. De tweede verdieping heeft in verhouding de meeste gekleurde glazen.  

De kleuren geel, oranje en zelfs en enkel stuk rood zijn helder en fraai net als de 

diverse tinten blauw waarbij vooral het donkerblauw opvalt. 

Stijl, 

betekenis en inspiratie 

Deze wand is een geometrisch-abstract kunstwerk uit de late stijlperiode van 

Herman Dijkstra. Een periode waarin hij steeds abstracter ging werken en kleur als 

200



‘zelfstandig’ element benaderde. ‘De kleuren doen op eigen kracht hun werk’. 

De Geometrische-abstractie wordt ook wel Concrete Kunst of Systematische kunst 

genoemd vanwege de wetmatige, systematische principes in de kunst. Deze 

kunstrichting is een naoorlogse kunststroming die heeft haar wortels in de begin 

twintigste-eeuwse kunst zoals Art Concret maar ook in het Bauhaus, Cercle et Carré, 

Abstraction/Creation. Concrete Kunst is van te voren in de geest is berekend en 

uitgedacht voordat het wordt uitgevoerd.  

Na de Tweede Wereldoorlog werkten een aantal kunstenaars op rasterachtige, 

geometrische vormen en lieten zich beinvloeden door ondermeer de Zwitserse 

kunstenaar Richard Paul Lohse. 

Dijkstra heeft zijn gevoel voor kleur verder ontwikkeld toen hij in 1951 bij de 

Lakfabriek Sikkens in dienst kwam en een van de eerste kleurenwaaiers met een 

groot aantal nuances ontwierp die bekend staan als de twee D- of Dijkstra-  

kleurenwaaiers. De eerste waaier had gedempte kleuren en de tweede heldere 

kleuren. Jarenlang zijn ze door het publiek gebruikt en Dijkstra gaf daarbij 

‘honderden kleuradviezen voor openbare gebouwen, ziekenhuizen, kerken, 

theaters, scholen, enz., volgens Van der Plas, directeur van de Sikkens fabriek in de 

monografie over Dijkstra. Zelf zag Dijkstra echter een beperktheid in de 

mogelijkheden van het gebruik van pigmentverven: ‘Met spektrale kleuren kun je 

veertig keer zoveel kleuren bereiken. (…) Het licht doet spectrale kleuren wonderen. 

(…) Later ging ik in mijn monumentale werk over van verf op glas.’ Dijkstra vertelt in 

zijn monografie dat hij bewondering had voor de van oorsprong Russische 

kunstenaar Nicolas de Staël die abstracte schilderijen met rechthoekige kleurvlakken 

in verschillende structuren maakte.  

                       

          Nicolas de Staël (1919-1955)              Richard Paul Lohse (1902-1988) 

Conditie  

De wand ziet er goed uit hoewel er geen oude foto’s zijn gevonden waarmee de 
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oude en nieuwe situatie vergeleken kunnen worden. Het is dan de vraag of alle 

glasplaten nog wel de originele kleuren hebben. 
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Abstract mozaïek bij     Glasappliqué Charitas Roosendaal, Mozaíek, Audiologie Academische 

Van Loo & Van der Meij                                                       Ziekenhuis Groningen             

Monumentale kunst Herman Dijkstra 

Naast de abstract-geometrische stijl werkte hij ook in andere stijlen. De 

wandschilderingen die hij in 1959-1962 maakte in het academiegebouw van de 

Rijksuniversiteit van Groningen waren figuratief. Het zijn ‘machtige’ 

wandschilderingen waarin hij met krachtige verfstreken zwarte paarden op een 

hardrode achtergrond neerzette. Hieruit spreekt zijn gedurfde kleurgebruik. Dit 

waren rijkspercentageopdrachten die in zwart-wit foto’s zijn afgebeeld in het boek      

                    

 

In Opdracht, p. 19. Veel van zijn wandschilderingen zijn figuratief of abstract-

figuartief. Het varieert van grote bloemvormen voor het Verpleeghuis voor 

Chronische zieken in Zuidhorn tot een half-abstract mozaïek met een centrifugale 

compositie voor de afdeling Audiologie in het Groningse Academische Ziekenhuis. 

Zijn abstracte werken zijn te zien in het kantoor van het architectenbureau Pit van 

Loo & Van der Meij (mozaïek) in Groningen en in het ziekenhuis Charitas in 

Roosendaal (glasappliqué). Hij maakte monumentale kunstwerken in de bar De 

Kajuit in Groningen, een ULO-school in Apeldoorn en het raadhuis in Middelstum.  

In Leiden heeft hij een wandschildering gemaakt in het gymnastieklokaal van de 

school aan de Damlaan, schrijft De Leidse Courant op 18-11-1964 terwijl het Leids 
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Dagblad 14-11-1964 als kunstwerk op deze school ‘de geglazuurde vissen in de 

muur van de school van Damlaan’ vermeld. Beide kunstwerken zijn –nog- niet 

aangetroffen.                                      

 

Contexten 

Herman Dijkstra (1904-1978) woonde de laatste 25 jaar 

van zijn leven in Warmond maar is een geboren Groninger 

van protestantse huize. Zijn vader, een theehandelaar 

haalde hem van school toen hij in de derde klas op de 

MULO zat om in de zaak te helpen en vond het plan van 

zijn zoon om naar een tekenopleiding te gaan: ‘onzin, dat 

doet ons soort mensen niet’. Hij volgde wel twee keer in de 

week een kursus bij de docenten Kort en Bach op de 

Groningse Academie Minerva. Door zelfstudie haalde hij de gemiste kennis later 

weer in. Op zijn 24e-jaar nam een reklamebureau hem in dienst waar hij veel 

illustraties maakte voor ondermeer voor de Lakfabriek Sikkens.  

Ondanks dat hij geen middelbare schooldiploma had, kreeg hij een baan als docent 

bij het Voortgezet Bouwkunst Onderricht waar hij lessen in kleuren gaf. Sikkens die 

zijn verslagen in handen kreeg en niet alleen verf wilde verkopen maar ook de idee 

‘kleur’, bood hem in 1951 een baan aan als kleuradviseur bij hun kleuradvies-

bureau. Hij verhuisde in die periode van Groningen naar Warmond om te werken op 

het Sikkens Kleuradviesbureau bij Leiden. 

Herman Dijkstra had een ‘palet van vele stijlen’, kopte De Leidse Courant in 1964. 

Hij had stijlperiodes die in het eerste opzicht van elkaar lijken te verschillen maar 

door zijn gebruik van kleur is er een rode lijn. Voor de Tweede Wereldoorlog was hij 

man die illustraties maakte voor talloze boeken, schoolboeken en schoolprenten die 

in klaslokalen hingen. Zijn stijl met eenvoudige simpele tekeningen gecombineerd 

heldere kleurvlakken is te vergelijken met de stijl van Dick Bruna. Na de Tweede 

Wereldoorlog, begin jaren vijftig besloot hij deze illustraties niet meer te maken, 

maar zich te richten op het kunstenaarsvak door ondermeer monumentale 
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kunstwerken te maken. Met zijn pentekeningen oogste hij veel lof in de kranten. Hij 

illustreerde in deze stijl nog wel Bittere Kruid van Marga Minco waarin hij tekende 

wat hij zelf in de oorlogjaren zag gebeuren in de joodse buurt van Groningen.  

Anderen kennen hem van de abstract-figuratieve en abstracte geometrische kunst. 

Hij heeft een paar tentoonstellingen in musea gekregen. Hij was een van de vijf 

deelnemende kunstenaars -met ondermeer Kees Buurman en Will Tweehuizen-, in 

de groepstentoonstelling ‘Leidse schilders-tekenaars’. De in 1961 in De Lakenhal 

gehouden expositie verplaatste zich daarna naar de Kunstzaal in Leeuwarden. In 

1964 organiseerde De Lakenhal zijn eerste solo-tentoonstelling en in 1979 zijn 

tweede. Op deze tentoonstellingen waren figuratieve tekeningen en schilderijen te 

zien en ook abstract-geometrische kunstwerken. 

                             

Literatuur 

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 

Persdocumentatie in het Stedelijk Museum Amsterdam 

Nagel W.H., e.a., Herman Dijkstra, z.p. z.j. Citaten en informatie komen grotendeels 

uit deze 64 pagina’s tellende monografie.   
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        PLANTAGE  16   KAPEL VERBUM DEI 
      (Utrechtse Veer) 

                                                         

1963 

 

Glas-in-lood 

 

Kunstenaar, onbekend 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde  

De kunstenaar die dit kleine glas-in-loodraam heeft gemaakt, is nog niet 

achterhaald. Het is bij Glashandel Jilleba uitgevoerd. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Het raam heeft waarde als een bescheiden abstracte compositie met 

‘liturgische’ kleuren.    

3. Architectuurhistorische waarde 

Het glas-in-loodraam heeft in de donkere kerkzaal een beeldbepalende 

waarde.  

 

   

    

Architectonische context 

In de voormalige kapel, dat in de achtertuin van het huis Verbum Dei op de Plantage 

16 staat, bevindt zich een klein glas-in-loodraam van een onbekende kunstenaar. 

Het raam zit in de achtergevel en is zichtbaar vanaf het Utrechtse Veer. 

Tegenwoordig is het gebouw in gebruik bij de Stichting Exodus. 

De kapel gebouwd door ir. Kirch van het architectenbureau Jan van der Laan &  

ir. J. Kirch, in opdracht van het bestuur van de Paulus Stichting, is in 1963 in gebruik 
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genomen door de Vrouwen van Bethanië. Het gebouw oogt eenvoudig. Het heeft een 

rechthoekige plattegrond, is opgetrokken in baksteen met een houten zoldering en 

heeft als bijzonderheid een torenkoepel bekroond met een kruis. Van binnen is het 

in hout aftimmerd. 

Uit een ontwerptekening die op 10 juli 1962 in het Leids Dagblad werd 

gepubliceerd, blijkt dat in de eerste opzet een groter glasraam was gepland. Het 

glas-in-loodraam heeft in de donkere kerkzaal een beeldbepalende waarde. 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het raam is ca. 0.55 meter breed en 0.85 meter hoog en zit op ca. 2.50 meter 

hoogte vanaf de grond. Het glas-in-loodraam bestaat uit 50 rechthoekige 

glasplaatjes waarvan er ca. 25 kleurloos wit en doorzichtig zijn. Grofweg zijn de 

gekleurde glazen te verdelen in 3 roze, 8 gele, 2 oranje, 2 rode, 2 paarse, 3 blauwe 

en 5 groene glasplaatjes. Binnen de kleuren zijn diverse tinten gebruikt. De lichtste 

kleuren zitten aan de buitenranden van de compositie en de donkerste, de helderste 

kleuren in het midden. De blauwe kleur vormt het middelpunt.  

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl van het glas-in-loodraam is abstract en symbolisch. De glasramen, met de 

kleuren van de regenboog hebben een liturgische, symbolische betekenis in deze 

sacrale ruimte.  

Wit is de kleur van het feest en verwijst naar Christus, het Licht van de wereld. 

Lichtroze als een tussenkleur verwijst naar de derde dag van Advent en de vierde 

dag van de passietijd.  

Geel is de kleur van goud, van de uitbundige feesten. 

Oranje en rood, zijn de kleuren van de liefde, het vuur, het lijden en het offer. Het is 

als kleur verbonden met Pinksteren en de dag van het vuur van de Heilige Geest. 

Paars staat voor boetedoening, bekering en droefheid. Het symboliseert de hoop en 

de verwachting dat het goede overwint. 

Blauw is de kleur van Maria’s mantel en is het teken van haar zuiverheid. 

Groen is de kleur van de nederigheid, de beschouwing, de hoop en de verwachting. 

In de kapel, gebouwd in opdracht van de Paulus Stichting staat de apostel Paulus 

centraal omdat deze apostel volgens de Mgr.M. Jansen, bisschop van Rotterdam, van 

een uitzonderlijk groot belang is.  

 

Conditie  
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Het raam verkeert in goede conditie. 
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  ROOSEVELTSTRAAT 49       SHULTON  
  49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e 

 

1964 

 

Keramische reliëf 

 

Kunstenaar: Henk Tieman (1921-2001) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het grote keramische reliëf is van Henk Tieman, hoofdontwerper van afdeling 

Bouwceramiek van De Porceleyne Fles met een groot en divers oeuvre. Dit 

reliëf is een combinatie van abstracte en figuratieve kunst. Het heeft 

vermoedelijk zeldzaamheidswaarde als een van de nog niet gesloopte reliëfs 

van zijn hand.  

2. Cultuurhistorische waarde 

Het kunstwerk, gemaakt voor het Amerikaanse bedrijf Shulton verbeeldt het 

het logo van Old Spice als historische zeilboot op een ruige zee. Het is voor 

Leiden van cultuurhistorisch belang als herinnering aan Shulton. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Het keramische reliëf bij de entree in de buitenmuur is beeldbepalend.  

   

Architectonische context 

De achterwand portaal van de entree van de voormalige fabriek van Shulton aan de 

Rooseveltlaan 49 is verfraaid met een keramische reliëf van Henk Tieman. De entree 

is bereikbaar met een trap van acht tredes en een bordes. Het reliëf vormt een 

geheel en bevindt zich achter het vrijwel losstaande bordes en voor een deel ook in 

het interieur. Het heeft zodoende een L-vorm. Tegenwoordig is het bovengedeelte 

afgedekt met een reklameplaat van de firma Jansen Binders maar daarvoor was het 

een beeldbepalend kunstwerk. Het benedengedeelte gaat grotendeels schuil onder 

het bordes. 

De fabriek is in 1964 geopend en volgens de Nieuwe Leidsche Courant (24-9-1963) 

ontworpen door ir Bakker uit Rotterdam. Volgens een folder van De Porceleyne Fles 

waar het reliëf in staat, is het door architect Postma uit Rotterdam gebouwd. De 

plattegrond van het fabriekscomplex is rechthoekig met de lange gevel evenwijdig 

aan de westkant van de Rooseveltlaan die een noord-zuidrichting heeft. Het 

kantoorgedeelte met de entree ligt aan de zuidkant. Het reliëf ontvangt zodoende   

-beperkt- daglicht uit het oosten. Shulton was een Amerikaans bedrijf dat 
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cosmetica zoals Old Spice produceert. Het bedrijf is sinds 1955 in Leiden gevestigd 

en beschikte in Leiden Zuid West over een vloeroppervlak van 6000m2. In de 

fabriekshal met sheddaken werkten ca. 200 mensen.    

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het reliëf is volgens de publicatie van De Porceleyne Fles 32 m2 groot en 7.40 meter 

lang bij 4.70 meter hoog. Het bordes is 5.00 meter breed, het deel in het interieur is 

dan ca. 2.40 meter breed. Het deel boven het bordes is 3.00 meter hoog.  

Het zijn zogenaamde bas-reliëfs met weinig hoogteverschil in de vormen en 

uitgevoerd bij De Porceleyne Fles. Het ontwerp is eerst in klei geboetseerd en in 

stukken gesneden die in de oven pasten. Na het droogproces zijn de delen 

gebakken op ca 1200 graden. Het model van gebrande klei, terracotta, is daarna 

beschilderd met een glazuurpasta en opnieuw gebakken waardoor er een gekleurd 

oppervlak is gecreëerd. De hoge temperatuur van 1200 graden is weersbestendig en 

kan de vorst doorstaan. De basis is een crème-witte achtergrond met een ruwe 

korrelige vormen in geel, donkerblauw, donkerbruin en rood.  In 1966 is het reliëf in 

spiegelbeeld op de cover geplaatst van het Amerikaanse tijdschrift Keros, 

Architectural Ceramics, onder vermelding van H.J. Tieman, Maritime Company Hg. 

Leiden Holland.  Voor het reliëf is fl 19.250,00 betaald.   
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William Turner 1820                                             Hendrick Cornelis Vroom, driemaster 1602 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl van Tieman expressionistisch. Uit de foto in het blad Keros blijkt het reliëf 

grotendeels abstract te zijn met een figuratieve toevoeging. De abstractie doet 

denken aan de pasteuze, abstracte schilderijen van Karel Appel. Hij bewonderde 

Appel, vertelde hij in een kranteninterview. Zoals Appel de substantie van de verf als 

uitdrukkingsmiddel gebruikte, heeft invloed gehad op veel kunstenaars. Tieman 

schilderde als het ware, net als Appel met klei en verf. De ruige kodders in het reliëf 

geven het reliëf een levendige schaduw. 

Dankzij de vondst van de foto in Keros is het duidelijk dat er achter het afgedekte 

deel een voorstelling van een historische boot verborgen gaat. Het is een driemaster  

tegen het licht van een rode zon. De driemaster is het symbool van Old Spice. 
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Tieman heeft in zijn combinatie van abstract en figuratief 

vermoedelijk ook inspiratie gevonden in schilderijen uit de 

Romantiek, de kunstsstroming uit het begin van de 

negentiende eeuw. De schilderijen van bijvoorbeeld William 

Turner (1775-1851) zijn figuratief maar er zijn delen in zijn 

schilderijen die als abstract kunnen worden gezien. Turner is 

een meester in het vertalen van het ‘sublieme’ gevoel. Zijn 

schilderijen tonen emotie, angst en bewondering voor de 

natuur, de overweldigende ruige gevaarlijke zee met hoge golven en een 

ondergaande roodoranje zon.  

Naast dat de driemaster het symbool van Old Spice is, refereert het ook naar de 

eeuwenoude relatie tussen Amerika en Nederland. Het is een passend symbool voor 

Amerikaanse bedrijf op Europese bodem. Voor Leiden is het van cultuurhistorisch 

belang als herinnering aan Shulton. 

Conditie  

Het tweedelige reliëf lijkt in goede conditie voor zover zichtbaar.    

 

        

Bouwkeramiek produktie bij De Porceleyne Fles. Tieman, Betonplastiek school Krimpen aan 

Delft                                                                       den IJssel 
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Vogels, Stationsplein Leiden     Wilhelmina Druckerstraat 3, Amsterdam (gesloopt)  

onvindbaar  

Monumentale kunst Henk Tieman 

Henk Tieman heeft een indrukwekkend aantal monumentale kunstwerken gemaakt. 

Opgeleid als beeldhouwer maakte hij bronzen beelden en glasreliëfs maar hij was 

gespecialiseerd in reliëfs. Door heel Nederland maar ook in het buitenland zijn zijn 

keramische reliëfs te vinden. Volgens zijn eigen notities op een informatiekaart in 

het archief van Kunst en Bedrijf zijn ze in Duisburg, Berlijn, in Amerika op de 

universiteit van Chicago en in Saoedi-Arabië op de in de jaren zeventig gebouwde 

luchthaven Abha te vinden. Zijn reliëfs verdwijnen tegenwoordig met grote 

regelmaat onder de slopershamers.  

Hij kreeg in Nederland vier percentage opdrachten van het Rijk en diverse 

opdrachten van gemeentes en bedrijven die vaak tot stand kwamen door 

bemiddeling van Kunst en Bedrijf. Een bekend voorbeeld is het tweedelige reliëf aan 

beide kanten van een scheidingsmuur in de Technische school Patrimonium aan de 

Jan van Breemenstraat in Amsterdam. In het gebouw Rijnstate in Arnhem is een 

grote wand aanwezig en bij Stork in Hengelo is er ook een dat hij heeft ontworpen. 

Hij maakte ook betonplastieken zoals voor het Oude en Nieuwe Gasthuis in Delft. 

                       

Tieman. Abha in Saoedi-Arabië, 1972 (gesloopt?)    Reliëf LTS Patrimonium Amsterdam 1967 
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In Leiden zijn er meerdere reliëfs aanwezig. In de voorgevel van de voormalige 

Koningskerk aan de Willem de Zwijgerlaan zijn kleinere reliëfs aanwezig en een 

vroeg werk uit de jaren zestig, een keramische wand dat een vogelvlucht voorstelt, 

bevindt of bevond zich ergens in de voormalige Albert’s Corner op het Stationsplein. 

Contexten 

Henk Tieman geboren in 1921 in Den Haag, ging tijdens 

de oorlogsjaren op 18-jarige leeftijd naar de Koninklijke 

Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Om zich 

verder te ontwikkelen volgde hij de lessen op de afdeling 

Beeldhouwen/Boetseren en Decoratieve Kunst op de 

Technische Hogeschool in Delft waar hij les kreeg van de beeldhouwer Oswald 

Wenckebach en de architect Fritz Eschauzier. Hij heeft les gegeven aan de Vrije 

Akademie in Den Haag maar het vele werk als beeldhouwer dwong hem hiermee te 

stoppen. Het grootste deel van zijn werkbare leven van -1938 tot 1982- was hij niet 

alleen verbonden maar gaf hij ook leiding aan het atelier van de Bouwkeramiek 

afdeling van De Porceleyne Fles. Veel kunstenaars kwamen daar en werkten op dat 

atelier. Als technicus en vormgever in dienst van De Porceleyne Fles heeft hij veel en 

divers commercieel werk ontworpen en uitgevoerd. Hij profileerde niet als ‘ vrij 

kunstenaar’, maar stelde hij zich geheel in dienst van de klant, schreef architect 

Schelling kritisch in: ‘Beeldend Aardewerk’, in 1957 in Bouwkundig Weekblad met 

een afbeelding van een werk van Tieman. Hij was lid van de Beroepsvereniging van 

Beeldende Kunstenaars De Kring in Delft en lid van Arti en Industriae. Zijn werk 

werd tentoongesteld op exposities in binnen- en buitenland waar De Porceleyne Fles 

aan meedeed zoals in november 1957 in Wenen en in 1958 in de Vleeshal. Hij 

woonde in Den Haag, Delft en later in Berkel en Rodenreis waar hij in 2001 op  

79-jarige leeftijd overleed.                

 

Literatuur 

Archief De Porceleyne Fles in Delft  

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 
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  STATIONSWEG 41- 43           KAMER VAN KOOPHANDEL 
  (herkomstlocatie) 

 

1965 

 

Reliëf 

 

Kunstenaar Jan Snoeck (1927) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Jan Snoeck behoort tot de bekende Nederlandse kunstenaars met een groot 

oeuvre en een aantal solotentoonstellingen over zijn werk. Het reliëf markeert 

de overgang van de vroege periode met grijze reliëfs naar die met de 

gekleurde keramische beelden waarmee hij bekend is geworden.  

2. Cultuurhistorische waarde 

De balkongevelsteen heeft voor Leiden waarde als symbolisering van de 

activiteiten van de Kamer van Koophandel en als kunstwerk van Jan Snoeck. 

Het keramisch reliëf van Jan Snoeck dat bij het Leidse bedrijf Fasson stond, is 

verhuisd naar het Nederlandse Tegelmuseum in Otterlo 

3. Architectuurhistorische waarde 

Het kunstwerk, introvert van karakter, is beeldbepalend geweest op die plek. 

Het reliëf was voor iedereen zichtbaar en gelegen aan de zuidwestzijde van 

het gebouw, ‘veranderde’ het reliëf door het strijklicht en de schaduw. Het 

staat nu in de opslag in afwachting van herplaatsing.  

                                 

  

Architectonische context 

Aan de voorgevel van de ‘Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland’ op de 

Stationsweg 41-43 bevond zich een langwerpig reliëf van kunstenaar Jan Snoeck 

(1927). Het gebouw is in 2016 gesloopt en het kunstwerk is door de gemeente 
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opgeslagen in afwachting van herplaatsing. Het reliëf was bevestigd aan het balkon 

op de tweede verdieping aan de rechterzijde van het kantoorgebouw. Het gebouw 

van vijf bouwlagen had een plat dak en was bekleed met platen Muschelkalksteen. 

Deze balkongevelplaat was het geschenk van de Leidse Vereniging van Industriëlen 

ter ere van de opening van het gebouw in juni 1965. Het architectenbureau, Schutte 

en Bellaard heeft tegelijkertijd van dezelfde kunstenaar een bronzen plastiek 

geschonken aan de Kamer van Koophandel.  

Het grijze kunstwerk, introvert van karakter, is beeldbepalend geweest op die plek. 

Het reliëf was voor iedereen zichtbaar en gelegen aan de zuidwestzijde van het 

gebouw. Het ’veranderde’ onder invloed van het zonlicht. 

 

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het grijze, gemêleerde balkonreliëf met verschillende figuurtjes in diepreliëf is circa 

8 meter lang en 1.30 meter hoog. Het bestaat uit een zestal rechthoekige 

natuursteenplaten die tegen elkaar aan zijn geschoven. Hier en daar zijn door 

inregening de naden donkerder geworden en dus zichtbaar. 

      
Assyrische reliëf met spijkerschrift uit Irak, Mirò, reliëf met surrealistische beelden.  

 

Stijl, betekenis en inspiratie  
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De gevelsteen symboliseert de activiteiten van de Kamer, volgens het Leidsch 

Dagblad (30-6-1965). In de compositie is gedeeltelijk symmetrie te ontwaren 

doordat er zowel links als rechts een ronde vorm is uitgehakt. De cirkel links met 

een ster in het midden stelt een kompas voor. De richtingen zijn aangegeven met de 

letters N, O, Z, W. Rondom het kompas zijn halfronde streepjes gemaakt die in 

striptekeningen gebruikt worden om aan te geven dat het beweegt. De cirkel geheel 

rechts stelt een zon met een gezicht en stralen voor zoals dat in een stripverhaal 

wordt getekend of zoals een kind een vriendelijk zonnetje tekent. Ongeveer 

halverwege is een weegschaal te herkennen: twee horizontale strepen met aan de 

uiteinden trechter- of driehoekige vormen. De tekens en figuurtjes die tussen deze 

drie herkenbare vormen in liggen, zijn moeilijker te begrijpen. Stellen de kleine 

rondjes naast de weegschaal gezichtjes voor? Een kompas, een weegschaal en een 

vriendelijk zonnetje kunnen geïnterpreteerd worden als tekens die met de 

werkzaamheden van de Kamer van Koophandel te maken hebben. De handel heeft 

als symbool een weegschaal, het kompas staat voor reizen en een lachende zon 

voor positieve energie. De vreemde ingegraveerde figuurtjes lijken geïnspireerd op 

Archaïsche- vooral Assyrische sculpturen en het spijkerschrift van 3000 jaar oud uit 

Midden Oosten. Het reliëf van Snoeck doet denken aan de Spaanse kunstenaar Joan 

Mirò die in zijn kunst een surrealistische droomwereld creëert met ondefinieerbare 

tekens, vrij bewegende vormen en schematisch getekende gezichtjes. Het reliëf 

markeert de overgang van een periode met grijze reliëfs naar die met de gekleurde 

keramische beelden waarmee hij bekend is geworden.  

 

Conditie  

De conditie van het kunstwerk is goed. 

       

Snoeck, Keramische wand (1970) Fasson, nu in Otterlo.  Sonia Delaunay, Compositie, (1930)  
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Monumentale kunst Jan Snoeck  

Zijn kunstwerken staan verspreid over Nederland tot in Frankrijk en Israël. In de in 

2007 verschenen monografie is een lijst opgenomen met ca. 120 opdrachten. De 

keramisch gekleurde beelden waarmee hij bekend is geworden, maakte hij op de 

Bouwkeramiek afdeling van De Porceleijne Fles waar hij van 1966 tot 1968 werkte 

en de techniek leerde. Later voegde hij zich bij het atelier van Struktuur 68. Kleur is 

sindsdien een essentieel onderdeel van zijn beeldhouwwerken. Zijn monumentale 

beelden kunnen humoristisch zijn zoals de keramische wand (1970) die hij ook in 

opdracht van Schutte en Bellaard maakte voor het Leidse bedrijf Fasson aan de 

Lammenschansweg 140. Over de grote wand zijn honderden fel gekleurde vormen 

uitgespreid die op bananen lijken. Deze vormen komen in veel van zijn kunstwerken 

voor en lijken onder dezelfde invloeden te zijn ontstaan als die van Sonia Delaunay 

uit 1930. Fasson’s gebouw is gesloopt en de wand is door VSM uitgezaagd en 

verhuisd naar het Nederlandse Tegelmuseum in Otterlo. 

         

In 1972 verfraaide hij de balie van het postkantoor in Oss met een kleurige wand. 

Zijn keramisch gekleurde reliëfs hebben expressionistische harde zuivere kleuren 

die hij ontdekte bij het atelier Struktuur 68. Tussen zijn monumentale opdrachten 

zijn ook omgevingsontwerpen, zoals het zwembad in Gouda in 1980. 

    

Metrostation Amsterdam (1980)    Ziekenhuis Westeinde Den Haag, (1979) 
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Contexten 

De in 1927 geboren Rotterdammer Jan Snoeck heeft 

de basis van het vak geleerd van de Vlaamse 

beeldhouwer Albert Termote. Op 23-jarige leeftijd 

meldde hij zich eerst aan bij de Vrije Academie in 

Den Haag en daarna bij de Koninklijke Academie van 

Schone Kunsten waar hij les kreeg van Dick Bus. Als 

jonge aankomende kunstenaar was hij omringd 

door invloedrijke kunsthistorici als Wim Beeren, 

Herman Swart en Karel Schuurman. Na drie jaar 

studie in Den Haag, won hij een beurs van de Franse 

regering waarmee hij afreisde naar Frankrijk. In het kunstcentrum van die dagen, 

Parijs. kwam hij een korte tijd in de leer bij op het atelier van Zadkine die het jaar 

daarvoor ‘De Verwoeste Stad’ in Rotterdam had afgeleverd. Na zijn terugkeer, 

vertrok hij regelmatig naar Frankrijk gaan om inspiratie op te doen en te werken. 

Voor het lidmaatschap van kunstenaarsverenigingen voelde hij weinig.  

Vanaf 1952, heeft hij als 25-jarige aan groepsexposities meegedaan en stonden zijn 

kunstwerken op een aantal beeldententoonstellingen. Zijn eerste solotentoonstelling 

kreeg hij op 31-jarige leeftijd in Museum Dordrecht. In 1966 en 1968 exposeerde 

hij solo in diverse musea, kunsthallen, etc. zoals het Venster in Rotterdam; in 1970 

in het Haags Gemeentemuseum, in 1974 in de Kunstzaal in Hilversum; in 1975 in 

Dordrecht; in 1982 in het Beeldenpark in Zwolle en in 1983 in het Koornmarktspoor 

in Kampen en het Frans Halsmuseum in Haarlem. Zijn wandkleden stelde hij in 1989 

tentoon in de solotentoonstelling in het Textielmuseum in Tilburg. In Avignon was 

zijn werk in 1993 te bewonderen in de Art Contemporain. In 2007 was in het 

Stedelijk Museum in Zwolle een expositie van zijn werk en in het zelfde jaar ook in 

het Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. 
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1965 

 

Keramisch reliëf, Adam en Eva 

 

Kunstenaar, Kees Buurman (1933-1997) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

De twee monochrome reliëfs zijn exponenten van de naoorlogse Abstracte 

beeldhouwkunst met ruwe expressionistisch natuurlijke vormen. Met haar 

grillige vormen vertegenwoordigen deze Abstract expressionistische reliëfs de 

tegenpool van de koele beeldhouwkunst en reliëfs die zich in de jaren zestig 

ontwikkelde. Binnen het oeuvre van Buurman hebben de reliëfs een 

zeldzaamheidswaarde omdat hij maar een beperkt aantal monumentale 

kunstwerken heeft gemaakt en er al een aantal zijn vernietigd.   

2. Cultuurhistorische waarde 

De Leidse kunstenaar Kees Buurman genoot bekendheid als kritische 

kunstenaar die in de De Lakenhal regelmatig exposeerde met abstracte 

kunstwerken.  

3. Architectuurhistorische waarde  

De twee reliëfs zijn niet gemaakt voor boven op het dak waar slechts een 

enkeling ze kan bewonderen. Ze zijn gemaakt voor de converstatiezalen in het  

gebouw. De twee abstracte reliëfs ‘Adam en Eva’ symboliseren de 

vruchtbaarheid van de mens en hebben daardoor verwantschap met de 

oorspronkelijke medische functie van het gebouw, het Academisch 

Ziekenhuis. Ze zijn te zien als een vorm van communicatie en verwijzing naar 

de paring.  
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Beschrijving 

Op het dak van het Pieter de la Courtgebouw, van oorsprong het Academisch 

Ziekenhuis Leiden, bevinden zich twee gevelreliëfs van de Leidse kunstenaar Kees 

Buurman (1933-1997). De keramische reliëfs zijn elk ca 1.00 meter hoog en 2.00 

meter breed en hebben verschillende dieptes die variëren van tien centimeter tot 

0.40 meter. Ze horen bij elkaar en die zin kan gesproken worden over een tweedelig 

kunstwerk. De twee delen zijn gemonteerd aan de buitenzijde van de muren van de 

centrale hal. Ze zijn alleen zichtbaar vanaf de bovenste étage van het gebouw. Een 

van de kunstwerken is gedeeltelijk niet goed te zien vanwege de luchtverversing-

installatie die er pal voor is geplaatst.  

Het zesverdiepingen hoge gebouw van architect H.T. Zwiers (1900-1992) is 

ontworpen voor de poliklinieken voor interne geneeskunde, met ondermeer 

stofwisselingsziektes, reumatologie en longziektes. Het is in 1965 geopend. De 

zesde verdieping was, volgens een artikel in de Leidse Courant (6-10-1965, p.4) 

een groot dakterras met riant uitzicht over Leiden. In 1980 nadat de poliklinieken 

verhuisden naar het Leids Universitair Medisch Centrum, is het gebouw verbouwd 

voor de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden.  

De kunstwerken hebben volgens de weduwe Mevr. Buurman deze bijzondere plaats 

gekregen door een misverstand. Ze vertelde op 17-5-2016 aan Jos Hooghuis van de 

HVOL: “De twee plastieken van keramiek, gemaakt bij Zaalberg, waren bedoeld voor 

de twee converstiezalen op de bovenste verdieping van de nieuw gebouwde 

polikliniek. Voor elke verdieping was een Leidse kunstenaar aangetrokken. Toen er 

een bouwstop kwam werden alle kunstwerken wegbezuinigd, behalve dat van Kees 

omdat daarvoor al een contract gesloten was. Toen zijn plastieken na een jaar af 

waren belde hij het bestuur dat zich niet meer kon herinneren dat er een kunstwerk 

zou komen. De oorspronkelijk bedoelde wanden waren ook niet meer beschikbaar 

omdat die zalen in gebruik genomen waren voor medische doeleinden waar geen 

stofnesten gewenst waren. Helaas was er in het gebouw geen enkele wand die aan 

de afmetingen voldeed zodat een nieuwe bestemming gezocht moest worden. Ten 

einde raad is besloten twee betonnen muurtjes op het dak te zetten, naast de 

ontluchtingskokers, om daarop de kunstwerken te monteren. Ik weet niet of ze daar 

ooit door iemand gezien zijn en ook niet of ze daar nog staan. Ik heb er geen foto’s 

van, alleen het schetsontwerp.”  

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De twee monochrome reliëfs zijn volledig abstract en dragen de namen Adam en 
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Eva. Ze zijn opgebouwd uit stroken zwarte keramiek met een licht ruw oppervlak 

alsof ze organisch gevormd zijn. Adam bestaat uit veel lichtgebogen langwerpige 

vormen; Eva daarentegen uit meer uit halfronde en ronde vormen. Beide 

kunstwerken hebben open delen waardoor de achtergrond te zien is.  

Kees Buurman heeft de kunstwerken maar gedeeltelijk in zwart ontworpen blijkt uit 

een voorontwerp. In beide ontwerpen is te zien dat in de open vlakken in beide 

kunstwerken, de ruimtes gevuld zijn met gekleurde mozaïekblokjes.  

Het tweedelige kunstwerk is uitgevoerd bij Zoeterwoudse Potterij Zaalberg aan de 

Hoge Rijndijk. Zaalberg is in 1918 opgericht door Herman Zaalberg en Daan 

Nieuwenhuizen die voordien bij de bekende pottenbakker W.C. Brouwer werkten. 

                

Kees Buurman, Twee voorontwerpen voor de reliëfs Adam -links- en Eva –rechts- (1966) 

           

Henk Tieman, Technische School op de Jan van Bremenstraat Amsterdam (1967) 

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De twee monochrome reliëfs zijn exponenten van de naoorlogse abstracte 

beeldhouwkunst met ruwe expressionistisch natuurlijke vormen. De natuur is niet 

gepolijst maar is eerder ruig en verbrokkeld. De titels, Adam en Eva geven de non-

figuratieve reliëfs een interpreteerbare betekenis en verwijzen naar Het Bijbelboek 

Genesis dat vertelt dat God Adam schiep door leven te blazen in het ‘stof der aarde’. 

God schiep Eva uit een rib van Adam. De langwerpige vormen van Adam doen 

denken aan ribben. Eva als vrouw bestaat meer uit rondere vormen terwijl Adam als 

man voornamelijk uit botten bestaat. De reliëfs die de vruchtbaarheid van de mens 
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symboliseren, hebben daardoor verwantschap met de oorspronkelijke medische 

functie van het gebouw. Ze zijn te zien als een vorm van communicatie en 

verwijzing naar de paring.  

Met haar grillige vormen vertegenwoordigen deze reliëfs de tegenpool van de koele 

beeldhouwkunst en reliëfs die zich in de jaren zestig ontwikkelde. Door de open en 

gesloten delen doen Buurmans reliëfs denken aan het Rotterdamse beeld van 

Zadkine ‘de Schreeuw’. Maar ook aan de twee keramische kunstwerken die Henk 

Tieman een jaar later maakte in de Technische School op de Jan van Bremenstraat in 

Amsterdam. Het is niet te achterhalen of de twee reliëfs van Buurman inspiratie zijn 

geweest voor Tieman maar het is best mogelijk. Tiemans reliëfs zijn aan de voor- en 

achterkant van een baksteen muur bevestigd waarbij de diepliggende delen in het 

midden, gevuld met glas tegen elkaar aanliggen. Binnen het oeuvre van Buurman 

hebben de reliëfs een zeldzaamheidswaarde omdat hij maar een beperkt aantal 

monumentale kunstwerken heeft gemaakt en er al een aantal zijn vernietigd. En 

groot aantal kunstwerken die Buurman in deze jaren zestig periode maakte 

bevinden zich in de collectie van De Lakenhal.  

 

Conditie  

De twee reliëfs lijken ondanks de kwetsbare positie op het dak, waarin ze weer en 

wind moeten doorstaan, in goede conditie.  

Monumentale kunst Kees Buurman 

Kees Buurman is in de eerste plaats een vrij kunstenaar en heeft daarom maar een 

beperkt aantal, een tiental gebonden kunstwerken gemaakt. De meeste opdrachten 

kreeg hij in zijn woon- en geboorteplaats Leiden. In Leiden bestaat van alle 

monumentale kunstwerken nog maar één ander werk op de oorspronkelijke locatie. 

De anderen zijn gedemonteerd en/of vernietigd. Het nog bestaande mozaïek in de 

kleuterschool op de Anthonie Duycklaan 13 uit 1960 is waarschijnlijk zijn eerste 

monumentale opdracht. De tweede opdracht, uit 1963 bestaat niet meer. Het was 

een geglazuurde kunstwerk dat twee vissen voorstelt. Het bevond zich op de 

betegelde muren van het ondergrondse zwembad in de voormalige Meisjes HBS 

Louise de Coligny op de Kagerstraat 7. Een ander monumentaal kunstwerk is in 

1965 in de voormalige Petrakerk in de Surinamestraat geplaatst. Aangezien de kerk 

nu dienst doet als moskee staat het kunstwerk, dat de Christelijke geloofsbelijdenis 

voorstelt, opgeslagen bij de Kees Buurmanstichting. Het Visser t Hooft Lyceum op 

de Kagerstraat 1, heeft het wandvullend abstract houtreliëf uit 1967/1968 dat zich 
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in de hal van de uitbreiding van de school bevond, gedemonteerd en –deels-in de 

kelder opgeslagen. De website van de Kees Buurmanstichting heeft nog een paar 

foto’s van kunstwerken maar daarvan is de locatie niet vermeld.  

               

Kees Buurman, twee vissen (1963) in zwembad in         Buurman, meisje (1965) onbekende  

Meisjes HBS Louise de Coligny, Kagerstraat 7                locatie. foto’s: www.keesbuurman.nl 

 

Contexten 

Kees Buurman of voluit Cornelis Jan Buurman is een van de bekendste Leidse 

kunstenaars uit de jaren zestig-tachtig. De directeur van De Lakenhal Jan van 

Wessem, rekent hem indertijd tot de ‘toonaangevende jonge kunstenaars in Leiden’, 

schrijft H. Bolten-Rempt in zijn biografie. Als zoon van H. Buurman, eigenaar van de 

Boek- en Handelsdrukkerij Buurman lijkt hij voorbestemd voor een carrière in de 

drukkerwereld. Om zich te bekwamen studeert hij begin jaren vijftig drie jaar op de 

Grafische School in Amsterdam. Hij voelt zich echter meer een vrij kunstenaar en in 

1958 schrijft hij zich in voor het derde cursusjaar op de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten in Den Haag.  

Zijn inkomen verdient hij als coördinator van de creatieve cursussen aan de Leidse 

Volksuniversiteit als docent op de Groningse Academie Minerva en op de Christelijke 

Akademie voor Kunstonderwijs in Kampen.  

Zijn stijl ontwikkelde zich van figuratief in de jaren vijftig naar expressionistisch 

naar abstract in de zestig en zeventig. Onder invloed van Japanse Zen-beweging tot 

een minimalistische strakke kleurloze abstractie. Later verschijnt de kleur weer in 

zijn kunstwerken.  

Hij heeft vanaf 1959 geëxposeerd in belangrijke galleries zoals Collection d’Art in 

Amsterdam en Nouvelles Images in Den Haag maar ook op groepstentoonstellingen 

ondermeer in de Boerhaavezalen, Museum De Lakenhal, Centraal Museum Utrecht 

en het Stedelijk Museum Schiedam. Samen met de Leidse beeldhouwer Jan Maaskant 
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heeft hij ook tentoonstellingen gehad in de Boerhaavezalen (1961), Leids 

Academisch Centrum (1963) en De Prinsentûn in Leeuwarden (1963). 

Hij heeft een aantal solo tentoonstelling gehad. De eerste vond plaats in De 

Lakenhal in 1967, een andere in 1985 in de Librije Hedendaagse Kunst in Zwolle 

‘Kees Buurman, Een overzicht (1959-1985)’, en de laatste in 2000, drie jaar na zijn 

overlijden, ‘Kees Buurman’ in Museum De Lakenhal.  

In de monografie die ter gelegenheid van de laatste tentoonstelling verschijnt staat 

een overzicht van literatuur over zijn kunst. Het bevat 21 titels van artikelen die 

geschreven zijn door verschillende auteurs waaronder invloedrijke kunsthistorici als 

Rudi Fuchs (directeur Stedelijk Museum Amsterdam), Hans Sizoo, Maarten Wurfbain 

(directeur Stedelijk Museum De Lakenhal), en voor Leiden Doris Wintgens Hötte. 
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  CURACAOSTRAAT 3       PETRAKERK LEIDEN 
    (herkomstlocatie) 

                                                     

1965 

 

Schildering op panelen, Drieëenheid in het leven van allerdag 

 

Kunstenaar Kees Buurman (1933-1997) 
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Concluderende waardestelling 

 

1 Kunsthistorische waarde 

De schildering met de hand en de strook met teksten zijn kenmerkende 

voorbeelden van expressionistische kunst uit de jaren zestig. De teksten op 

de strook zijn een kunsthistorische erfenis van de DADA-stroming. Binnen 

het oeuvre van Buurman hebben de reliëfs een zeldzaamheidswaarde omdat 

hij maar een beperkt aantal monumentale kunstwerken heeft gemaakt en er 

al een aantal is vernietigd.   

2. Cultuurhistorische waarde  

Ze zijn gemaakt door de Leidse kunstenaar Kees Buurman die bekendheid 

genoot als kritische kunstenaar die in de De Lakenhal regelmatig exposeerde 

met abstracte kunstwerken.  

3. Architectuurhistorische waarde  
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De schildering dat de Christelijke geloofsbelijdenis voorstelt, is gemaakt voor 

de Petrakerk en heeft een relatie met het kerkgebouw. Indertijd had het een 

beeldbepalende functie en droeg bij aan de architectuurhistorische waarde 

van de kerk. Het staat nu in de opslag in afwachting van herplaatsing.  

 

 

 

Architectonische context 

De kunstenaar Kees Buurman (1933-1997) heeft een tweedelige schildering op 

panelen van board gemaakt en aan de Gereformeerde Petrakerk in de Curaçaostraat 

geschonken. Het kunstwerk dat de Christelijke geloofsbelijdenis voorstelt, is begin 

jaren negentig verwijderd omdat het kerkgebouw als Minar Sinan moskee in gebruik 

is genomen. Het staat opgeslagen bij de Kees Buurman Stichting.  

De twee geschilderde panelen zijn in 1965, vier jaar nadat de kerk in gebruik is 

genomen, op de muren gemonteerd. Het kunstwerk had indertijd een 

beeldbepalende functie en droeg bij aan de architectuurhistorische waarde van de 

kerk.  

Tegelijkertijd heeft de beeldhouwer Jan Maaskant ook een kunstwerk aan de kerk 

cadeau gedaan. Het architectenbureau Kraan en Van Nieuwkoop uit Oegstgeest 

bouwde de eenvoudige kerk in 1961. Tegenwoordig is de kerktoren gesloopt en 

vervangen door een minaret.  
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De twee delen van het kunstwerk zijn verschillend van vorm en doorkruisen elkaar. 

Beide panelen zijn kleurloos: de achtergronden zijn lichtgrijs en de voorstelling en 

teksten zwart. Het verticale paneel stelt een kruis voor met daarboven een vogel en 

daarboven een hand.  

Het verticale paneel is rechthoekig: ca. 4.90 meter hoog en ca. 2.15 meter breed. 

Op een van de historische foto’s bevindt het zich op de blinde muur van de kerkzaal  

en op ca 1.20 meter van de grond tot aan het plafond.  

Het tweede deel van het kunstwerk is een horizontale strook van ca. 0.40 meter 

hoog en ca. 14.10 meter lang dat op ooghoogte op de muren van de kerkzaal was 

bevestigd. 
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Nieuwe Leidse Courant, 25-3-1965, p. 3  

Stijl, betekenis en inspiratie 

Het rechthoekige paneel stelt de ‘Drieëenheid in het leven van allerdag’ voor, als het 

kruis met daarboven de Heilige Geest als een vogel en de hand van God. Het werk is 

ruw geschilderd met grove dynamische verfstreken; de stijl is expressionistisch.   

De combinatie van de hand en de vogel met kruis, doet denken aan het krachtige 

beeld van Willem Reijers, ‘Fusillade’ Zijpersluis (1946). De open hand is ook 

symbool van Le Corbusier’s monument uit 1948 in Chandigarh (India). 

                                                  

Willem Reijers, ‘Fusillade’ Zijpersluis (1946)        Theo van Doesburg, DADA poster (1922) 

Van de strook kan als kunstwerk dat louter uit letters bestaat, een basis gevonden 

worden in de kunststroming DADA. Theo van Doesburg maakte in de jaren twintig 

DADA-kunst met woorden die geen verband met elkaar hadden maar wel een 

ritmisch gevoel. 
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Buurman, Tekststrook Petrakerk (1964) foto’s van de website: www.keesbuurman.nl 

 

Het verschil met de DADA-stroming is natuurlijk dat deze zinnen wel een betekenis 

voor de kerkgangers hebben. Kees Buurman, zoon van een drukker die zelf naar de 

Grafische School ging, zal met veel liefde dit letterkunstwerk gemaakt hebben. De 

woorden verschillen in grootte en lettertype; de meeste zijn in het Helvetica 

lettertype uitgevoerd. Helvetica is een Grieks lettertype dat haar oorsprong heeft in 

de klassieke oudheid.  

Zo’n lange strook met Christelijke zinnen in een klassiek lettertype ‘geschreven’ 

doet enigszins denken aan de beroemde Dode Zeerollen (2e eeuw) met teksten uit 

de Hebreeuwse Bijbel: de Tenach. Deze rollen die 1947 en 1956 in Qumran zijn 

ontdekt, hebben vooral begin jaren zestig de wetenschap en de kerk bezig 

gehouden.
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Dode Zeerollen, 2e eeuw na Christus, gevonden tussen 1947-1956 in Qunram  

 

Buurman’s horizontale strook bevat woorden en zinsdelen uit de apostolische 

geloofsbelijdenis zoals: de opstanding van het lichaam, Christelijke vergeving van 

zonden, kerk, heiligen, zij die verwekt zijn door de heilige Geest, etc.. De 

‘Drieëenheid in het leven van allerdag’ is bedoeld om de kerkgangers te inspireren. 

De meeste woorden en regels zijn aan de onder- en bovenkant van de strook 

geschilderd. Het kunstwerk is op 25-3-1965 in de Nieuwe Leidse Courant 

gepubliceerd. De redacteur schrijft: ‘Dit dagelijks leven heeft hij uitgedrukt in een 

schijnbaar rommelig en zorgeloos grijs geschilderde horizontale baan langs de 

gehele muur: zo ziet hij het leven.’ De betekenis van het tweedelige-kunstwerk is 

volgens de redacteur: ‘De letters verschillen onderling evenveel als de mensen; 

sommige zijn kennelijk producten van een kinderhand, andere van de beverige hand 

van de bejaarde. In het belangrijkste tekstdeel (over het lijden, de afdaling naar de 

hel en de opstanding) is de kolossale verbeelding van de Drieëenheid opgenomen. 

De levensbaan loopt door het kruis. Daarboven is de Heilige Geest verbeeld door 

een vogelfiguur. Het hoogste punt is God, uitgebeeld door de sterke, grove, 

geopende hand waarin de allesziende ogen een eigen betekenis hebben.’ 

 

Conditie  

De twee schilderingen die in de opslag staan, zijn volgens mevr. Buurman in een 

goede conditie hoewel ze hier en daar wel een kleine restauratie kunnen gebruiken.  

Monumentale kunst Kees Buurman 

Kees Buurman is in de eerste plaats een vrij kunstenaar en heeft daarom maar een 

beperkt aantal, een tiental gebonden kunstwerken gemaakt. De meeste opdrachten 

kreeg hij in zijn woon- en geboorteplaats Leiden. In Leiden staan van alle 

monumentale kunstwerken weinig werken op de oorspronkelijke locatie. De anderen 

zijn gedemonteerd en/of vernietigd. Het nog bestaande mozaïek in de Anthonie 

Duycklaan 13 uit 1960 is waarschijnlijk zijn eerste monumentale opdracht. De 

tweede opdracht, uit 1963 bestaat niet meer. Het geglazuurde kunstwerk op de 
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betegelde muren van het ondergrondse zwembad in de voormalige Meisjes HBS 

Louise de Coligny op de Kagerstraat 7, stelde twee vissen voor. 

       

Buurman, glasmozaïek, onbekende school          Buurman, Keramisch relief dier (1964) en  

(1965) foto’s: www.keesbuurman.nl                    Bontekoelaan 9, Utrecht              

In de hal van de uitbreiding van Het Visser ‘t Hooft Lyceum op de Kagerstraat 1, 

bevond zich een wandvullend abstract houtreliëf met gekleurd polyester uit 1967 

van Buurman. De school heeft het gedemonteerd en –deels-in de kelder opgeslagen. 

De website van de Kees Buurmanstichting heeft meer foto’s van monumentale 

kunstwerken maar daarvan zijn de locaties niet vermeld. Volgens het Archief van de 

Lakenhal dat in het Archief van de Gemeente Leiden is opgeborgen, heeft Buurman 

in 1970 een percentage-opdracht voor de school in de Donizettilaan gemaakt maar 

dat is niet meer aanwezig. 

 

Contexten 

Kees Buurman of voluit Cornelis Jan Buurman is een van 

de bekendste Leidse kunstenaars uit de jaren zestig-

tachtig. De toenmalige directeur van De Lakenhal Jan van 

Wessem, rekent hem indertijd tot de ‘toonaangevende 

jonge kunstenaars in Leiden’, schrijft H. Bolten-Rempt in 

de biografie over Buurman.  

Als zoon van H. Buurman, eigenaar van de Boek- en 

Handelsdrukkerij Buurman, leek hij voorbestemd voor 

een carrière in de drukkerswereld. Om zich te bekwamen 

studeerde hij begin jaren vijftig drie jaar op de Grafische 

School in Amsterdam. Hij voelde zich echter meer een vrij kunstenaar en in 1958 

schreef hij zich in voor het derde cursusjaar op de Koninklijke Academie van 

Beeldende Kunsten in Den Haag.  

Zijn inkomen verdiende hij ook als coördinator van creatieve cursussen aan de 

Leidse Volksuniversiteit, als docent op de Groningse Academie Minerva en op de 

Christelijke Akademie voor Kunstonderwijs in Kampen.  
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Zijn stijl ontwikkelde zich van figuratief in de jaren vijftig naar expressionistisch 

naar abstract in de zestig en zeventig. Onder invloed van Japanse Zen-beweging 

ontstond een minimalistische strakke kleurloze abstractie. Later verscheen de kleur 

weer in zijn kunstwerken.  

Hij heeft vanaf 1959 geëxposeerd in belangrijke galleries zoals Collection d’Art in 

Amsterdam en Nouvelles Images in Den Haag maar ook op groepstentoonstellingen 

ondermeer in de Boerhaavezalen, Museum De Lakenhal, Centraal Museum Utrecht 

en het Stedelijk Museum Schiedam. Samen met de Leidse beeldhouwer Jan Maaskant 

heeft hij ook tentoonstellingen gehad in de Boerhaavezalen (1961), Leids 

Academisch Centrum (1963) en De Prinsentûn in Leeuwarden (1963). 

Hij heeft een aantal solo-tentoonstellingen gehad. De eerste vond plaats in De 

Lakenhal in 1967, een andere in 1985 in de Librije Hedendaagse Kunst in Zwolle: 

‘Kees Buurman, Een overzicht (1959-1985)’, en de laatste in 2000, drie jaar na zijn 

overlijden in Museum De Lakenhal.  

In de monografie die ter gelegenheid van de laatste tentoonstelling verscheen,  

staat een overzicht van literatuur over zijn kunst. Het bevat 21 titels van artikelen 

die geschreven zijn door verschillende auteurs waaronder invloedrijke kunsthistorici 

als Rudi Fuchs (directeur Stedelijk Museum Amsterdam), Hans Sizoo, Maarten 

Wurfbain (directeur Stedelijk Museum De Lakenhal) en Doris Wintgens Hötte. 
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  OBRECHTSTRAAT 2    SCHOOL  

 

1966 

 

Keramisch muurreliëf 

 

Kunstenaar, Hans Bayens (1924-2003) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het reliëf van Hans Bayens, de ‘beeldhouwer van de Nederlandse literatuur’ is 

een van zijn weinig monumentale kunstwerken. Bayens werkte als een 

impressionist met een traditionalistische academische invloed. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Het is van cultuurhistorische waarde als een van de weinige indrukwekkend 

grote monumentale kunstwerken gerealiseerd met de gemeentelijke 

percentageregeling. Het idealistische doel van dit figuratieve kunstwerk was 

om de jeugd van de kleuterschool op een ongedwongen wijze vertrouwd te 

laten raken met kunst.  

3. Architectuurhistorische waarde 

Het is architectuurhistorisch interessant als drie dimensionaal kunstwerk op 

twee gevels. Het kunstwerk is beeldbepalend geweest maar door een schuur 

en een fietsenstalling is het niet meer goed zichtbaar. Impressionistische 

kunstwerken zoals dit reliëf zijn bedoeld om op afstand te zien en niet om 

gedetailleerd van dichtbij te worden bekeken.  

                                           

Architectonische context 

De west- en de noordgevel van de voormalige kleuterschool Een Blijde Wereld aan 

de Obrechtsstraat is versierd met een groot keramisch reliëf van Hans Bayens. 

(1924-2003). De school is in 1965 gebouwd als een uit de serie met zeven vrijwel 

identieke systeemkleuterscholen volgens het HB-80 systeem. Het ontwerp met drie 

lokalen en een speelzaal is gemaakt door stadsarchitect Theo Koch (1902-1995).  

Het reliëf is grotendeels op westgevel langs de Obrechtstraat en voor een kleiner 

deel aan de noordgevel gemaakt.  

Het kunstwerk is beeldbepalend geweest maar is nu niet meer zichtbaar voor het 

publiek omdat een fietsenstalling het zicht vanaf de straatkant wegneemt. Een 
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schuur aan de noordkant belemmert de mogelijkheid om het kunstwerk op het 

schoolterrein vanaf een afstand te bekijken. Dat is jammer omdat het is juist 

interessant is, zeker als driedimensionaal kunstwerk op twee gevels. Een aantal van 

deze foto’s is gemaakt in de tijd voor de bouw van de fietsenstalling en de schuur.  

Deze percentage opdracht staat in de archieven genoteerd als een kunstwerk van Jef 

Diederen maar dat is veranderd in Hans Bayens omdat Diederen de opdracht terug 

gaf omdat hij bij voorkeur interieur opdrachten maakte. Peter Lamboo van HVOL 

ontdekte in de Nieuwe Leidse Courant van 1966 dat het reliëf van Bayens is. 

       

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het kunstwerk met de figuratieve voorstelling is indrukwekkend groot. Het stelt vijf 

‘Spelende kinderen’ voor. Aan de rechterkant spelen twee jongens het spel ‘haasje 

over’ waarbij een jongen over de gebogen rug van de andere jongen springt.  Drie 

meisjes zijn aan het touwtje springen: twee meisjes draaien een lang touw rond 

terwijl de derde in het midden springt als het touw de grond raakt.  

Een van de meisje heeft Hans Bayens op de noordgevel gemaakt. Het grootste deel 

van het kunstwerk bevindt zich op de rode bakstenen oostmuur die 11.00 meter 

lang en 3.20 meter hoog is, met ongeveer in het midden een raam van 2.34 meter 

breed. Het kunstwerk op dit muurdeel is circa 4.30 meter breed, 2.50 meter hoog. 

Op de noordmuur is het circa 1.20 meter breed. 

Keramische reliëfs worden gemaakt door het ontwerp in klei te boetseren bij een 

keramisch atelier of fabriek zoals De Porceleyne Fles in Delft. Nadat de klei is 

gedroogd, wordt het in stukken gesneden en gebakken in de oven. Na het eerste 

bakproces wordt de ‘terracotta’ door de kunstenaar beschilderd met glazuur en 

opnieuw in een oven gebakken. Bayens heeft alleen witte en zwarte glazuuur 

gebruikt. Het 80-delige reliëf is ten slotte in elkaar gezet als een mozaïek. 
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Krantenfoto uit 1966 

Foto uit 2009 

 Foto uit 2016 
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Stijl, betekenis en inspiratie 

Hans Bayens was een Impressionistische schilder en beeldhouwer met een 

Traditionalistische Classicistische academische invloed. Hij was in de jaren vijftig 

aangesloten bij de Realisten. Zelf omschreven deze kunstenaars hun stijl als ‘kunst 

van deze tijd, die de werkelijkheid op een herkenbare wijze tot uitgansgpunt heeft’. 

Ze suggereerden een 20-eeuwse voortzetting van het Realisme van Gustave Courbet 

te zijn. Bayens was beïnvloed en in zijn stijl verwant aan de kunst van de Franse  

19-eeuwse kunstenaars Constantin Meunier, Edgar Degas en de Belg Rick Wouters.  

Impressionisten schilderden vaak met vlotte penseelstreken om snel de vluchtige 

impressie vast te leggen en maakten bronzen beelden waarin opzettelijk de 

duimafdrukken van het boetseren zichbaar zijn. Het heeft de schijn van een studie 

maar is een eindprodukt. De vingerafdrukken vangen licht en creëeren een levendig 

oppervlak. Impressionische kunstwerken zoals dit reliëf zijn bedoeld om op afstand 

te zien en niet om gedetailleerd van dichtbij te worden bekeken.  

  

Conditie  

Na vergelijking van drie foto’s door de jaren heen lijkt de conditie toch goed 

ondanks de twijfel of de glazuurlaag niet aangetast is door bijvoorbeeld chemische 

gevelreiniging.  

Monumentale kunst Hans Bayens 

Hans Bayens heeft maar een beperkte aantal monumentale kunstwerken gemaakt. 

Volgens zijn website maakte hij wandschilderingen in scholen en fabrieken en 

ontwierp hij wandtapijten voor ondermeer de Nederlandse Staatsmijnen (nu DSM). 

In het boek ‘Teken aan de Wand’ staat een mozaïek afgebeeld dat hij maakte voor 

voor een school in Hoorn. Het idealistische doel was om de jeugd op een 

ongedwongen wijze vertrouwd te laten raken met kunst. In 1954 maakte hij in 

opdracht van rijksbouwmeester Friedhoff een sgraffito voor het Ministerie van 
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Landbouw en Visserij in Den Haag waarin hij de ‘Vruchtbare Aarde‘ verbeeldt als een 

moeder met haar baby. De man ernaast met de fluit -als fallussymbool- staat voor 

de vruchtbaarheid. 

  

Mozaïek voor een school in Hoorn                           Sgraffito in het Ministerie van   

                                                                               Landbouw en Visserij in Den Haag 

Contexten 

Hans Bayens, zoon van de kunstenaars Hans Bayens en 

Elisabeth Polak is in 1924 geboren in de Hastière-

Lavaux in de Belgische Ardennen maar groeide op in 

Amsterdam. Na zijn middelbare schoolopleiding op het 

Barleusgymnasium vertrok hij op aanraden van zijn 

vader naar Antwerpen om de schilderopleiding op het 

Hoger Instituut voor Schone Kunsten te volgen. Zijn 

talent leverde hem een studiebeurs op, waarmee hij 

naar Parijs vertrok en de kunst in de Parijse musea bestudeerde. In 1950 keerde hij 

terug naar Amsterdam waar hij zich aansloot bij De Realisten en de Vereniging van 

beoefenaars van Monumentale Kunsten (VbMK).  

Hij was schilder en beeldhouwer en in Amsterdam bekend als de ‘beeldhouwer van 

de Nederlandse literatuur’ door zijn beelden als Multatuli op de Nieuwmarkt, de 

Titaantjes in het Oosterpark en Theo Thijssen aan de Lindengracht.   

Buiten Amsterdam staan ook diverse bronzen beelden zoals de Cameraman in 

Hilversum, Thorbecke in Zwolle, Herman Gorter in Bergen aan Zee, de Begijnen in 

Breda, Constantijn en Christiaan Huygens in Voorburg. 

Hij vertelde over zijn kunst met een licht geaffecteerde stem in het radiointerview: 

‘Een leven lang’, NPO 1, op do 29 februari 1996. (www.npo.nl) Hij werkte in zijn 

atelier in Amsterdam-oost dat de sfeer ademde van een romantische negentiende 
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eeuw atelier waar hij pastels maakte en schilderde in de geest van Breitner en 

Israels. Zijn vrouw Annelies Bekker leerde hij in 1968 op de VU leerde kennen als 

organisator van exposities. Zij verzorgde de publicaties over zijn werk als het 

‘Schetsboek Hans Bayens’ en een tentoonstellingscatalogus in 2004. 

Een van zijn eerste exposities hield hij in 1964, twee jaar voor het uitvoeren van het 

kunstwerk op de kleuterschool in De Lakenhal. Het jaar daarop exposeerde hij in het 

Institut Néerlandais in Parijs, in 1968  in Museum de Wieger in Doorn, in 1970 in 

Het Singer Museum in Laren, in 1984 bij Aemstelle in Amstelveen, in 1986 in Het 

Singer Museum in Laren, in 1992 in het Markiezenhof in Bergen op Zoom, in 1996 

en in 2003 met solotentoonstellingen.  
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  HOUTLAAN  55                 KAPEL DIACONESSENHUIS 

 

1965 

 

Tweedelig mozaïek 

 

Kunstenaar, Gunhild Kristensen (1919-2002) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Als kunstenaar is Gunhild Kristensen een bekende kunstenaar die in de jaren 

vijftig, zestig en zeventig in een figuratieve geabstraheerde expressionistische 

stijl werkte. Dit tweedelige mozaïek is een goed voorbeeld van haar werk. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Gunhild Kristensen, geboren en getogen in Leiden heeft vooral met haar glas-

in-loodramen nationale faam verworven. Leiden heeft, voor zover bekend 

twee kunstwerken van haar hand. In de school op de Kagerstraat 7 is een 

glas-in-loodraam aanwezig. 

3. Architectuurhistorische waarde 

De twee mozaïeken hebben expressionistische kleuren maar een bescheiden 

uitstraling door de lange smalle vormen. Ze zijn ontworpen voor de kapel en 

dagen uit om geïnterpreteerd te worden en zetten aan tot reflectie.   

 

Architectonische context 

In de kapel van het Diaconessenhuis, onderdeel van het Alrijne Ziekenhuis op de 

Houtlaan 55 bevindt zich een tweedelig mozaïek van Gunhild Kristensen (1919-

2002). De twee delen sieren de muurdammen aan weerszijden van het podium met 

de kansel.  

Het ziekenhuis met zusterhuis en kapel is in 1964 geopend. Het is gebouwd door 
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het architectenbureau ir. B.J.K. Cramer en J.E. Kruisheer uit Rotterdam. De kapel 

heeft een V-vormige plattegrond met een ronde onderkant. De kansel bevindt zich 

aan de oostkant. De mozaïeken ontvangen spaarzaam licht van de westgevel en van 

het ronde raamopening in het dak boven de kansel. De kapel heeft een fraaie rond 

raam in het dak waardoor het licht een mystieke religieuze sfeer creëert. 

De twee mozaïeken hebben expressionistische kleuren maar een bescheiden 

uitstraling door lange smalle vormen. Ze zijn ontworpen voor de kapel. De 

symboliek daagt uit tot reflectie.  

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De twee delen hebben een zeer bijzonder formaat; ze zijn ca. 0.35 meter breed en 

5.05 meter hoog. Ze zijn opgebouwd uit rechthoekige gekleurde glasblokjes van  

ca. 1,5 x 1 centimeter. De helderheid en de glans is inherent aan glasmozaïek.  

De stijl die Gunhild Kristensen hier hanteert is een geabstraheerde figuratie. De 

vormen zijn vereenvoudigd. De kleuren van de mozaïeken in de kapel zijn opvallend 

fris en helderder dan de afdrukken in dit rapport of in haar monografie op pg 110. 

Het zijn heldere kleuren die door het Expressionisme zijn beïnvloed. 

       
Gunhild Kristensen maakt de mozaïeken voor de kapel, foto uit haar monografie, p. 42 

             

Gunhild Kristensen heeft de twee mozaïeken in haar atelier gemaakt en heeft elk 

mozaïek in drie delen van circa 1.70 meter hoog opgedeeld. Op een foto uit haar 

monografie op pg 42, is te zien hoe ze de blokjes bij elkaar zoekt voor het 

middelste gedeelte van het linkerdeel. Door het handmatig zetten van de 

glasblokjes, is het oppervlak onregelmatig waardoor het mozaïek het licht op een 

subtiele manier doet reflecteren. Die schittering draagt bij aan de religieuze sfeer.  

Het is een goed voorbeeld van haar professionele kwaliteiten om in te spelen op de 

architectonische gegevens van de ruimte en het licht.  
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Ze heeft de opdracht voor deze twee mozaïeken in 1965 gekregen van de voorzitter 

van het Leidse Diaconessenhuis, prof. Bakhuizen van den Brink. Volgens de schrijver 

van haar monografie (p. 45) heeft ze ook twee stel antependia voor de kapel 

gemaakt. Antependia zijn kleden in de kleuren van de liturgie, die aan voorkant van 

een kansel hangen. Volgens de schrijver heeft ze die geborduurd met een 

bestuurslid, Mevrouw Samson uit Alphen aan de Rijn. Over deze kleden heerst 

onduidelijkheid. Ze hangen tegenwoordig niet in de kapel en staan niet op een 

interieurfoto. En betekent twee ‘stel’ kleden dat het er vier geweest zijn?  In de 

bijlage op pg 125 van de monografie is een foto afgebeeld van een geknoopt tapijt. 

 

 

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Het mozaïek aan de linkerzijde stelt drie gele korenaren voor en dat aan de 

rechterzijde een wijnstok met gele en blauwe druiven, rode bladeren en hier en daar 

kleine slingervormige ranken waarmee de plant zich vasthecht. De gele korenaren 

zijn duidelijk te herkennen maar de druiventrossen als vlakken met gele en blauwe 

rondjes zijn lastiger te interpreteren als iemand niet weet wat het onderwerp is.  

De korenaar is het bloeiende deel van het koren en als graan het belangrijkste 

ingrediënt voor brood. Het verbeeldt de overwinning op de dood. In de christelijke 

symboliek staat het symbool voor Jezus.  

De wijnstok met de druiven verwijst naar de wijn die van deze druiven wordt 
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gemaakt. De wijn staat symbool voor het bloed van Jezus. 

In de Bijbel, volgens het Evangelie van Marcus en Mattheüs, neemt Jezus het brood, 

zegent het, breekt het en deelt het uit met de woorden: ‘Neemt, dit is mijn lichaam’. 

Daarna heft Jezus de kelk met wijn, zegt dank en biedt de kelk aan met de woorden: 

‘Dit is mijn bloed, het bloed van het Verbond dat voor velen zal worden vergoten’.  

De druivenrank in combinatie met de korenaren verwijzen naar de eucharistie of het 

Avondmaal en de offerdood van Christus. Psalm 126,3. Door de handeling van de 

consecratie tijdens de Eucharistieviering wordt brood en wijn door de kracht van de 

Heilige Geest veranderd in de substantie van het Lichaam en Bloed van Jezus 

Christus. Dat heet de transsubstantie.  

In Johannes 6:51 staat: Ik ben dat Levende Brood, dat uit den hemel is neergedaald; 

zo iemand van dit Brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik 

geven zal, is Mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. 

                   

Conditie  

De conditie van het mozaïek is goed.    

                                

Monumentale kunst Gunhild Kristensen 

Gunhild Kristensen is een bekende kunstenaar die 

veel monumentale kunst heeft vervaardigd. Ze heeft 

naast een groot aantal glas-in-loodramen ook 

wandtapijten, mozaïeken en wandschilderingen 

gemaakt. Het eerste raam maakte ze in 1947 voor Villa Rijnheuvel in Oosterbeek. 

Daarna heeft ze vooral veel kerken beglaasd zoals de St-Catharina in Zevenbergen, 

de Noorderkerk in Bilthoven, de Nederlands Hervormde kerk in Kockengen en in 

Noorwegen: in Sirjansland en de Sint Barbarakerk in Bunnik. Opvallend is dat ze 

opdrachten kreeg van zowel katholieke als protestantse kerkbesturen. Het liep mis 

met een opdracht voor drie ramen voor de Rotterdamse St-Laurenskerk. Nadat ze 

het Pinksterraam had ontworpen, kreeg ze van het kerkbestuur te horen dat ze de 

opdracht liever aan een man in plaats van een vrouw gaven. Gunhild Kristensen 

hield de eer aan zichzelf en gaf de opdracht terug.  

Haar belangrijkste opdracht is het Adam en Eva-raam in 1957 voor de Sint Bavo in 

Haarlem. De Diaconessenkerk in Arnhem bezit zes handgeknoopte tapijten met als 

onderwerp de Schepping. Ze werkte vaker met een vrijwilligersteam. In de raadszaal 

van het Arnhemse Gemeentehuis ligt een tapijt van 110 m2 dat door 300 vrouwen is 

uitgevoerd. De tien wandtapijten die ze heeft ontworpen voor de Sint Joriskerk in 

Drempt zijn door de vrouwen van de gemeente geknoopt.  
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Contexten 

Gunhild Kristensen groeide op als de tweede 

dochter van de van oorsprong Noorse professor 

William Brede Kristensen die als hoogleraar in 

1900 aan de Leidse Universiteit doceerde. Hij 

emigreerde indertijd naar Leiden om naast zijn 

vak Godsdienstgeschiedenis, zich te 

specialiseren in Egyptische en Babylonische 

oudheden. Nadat Gunhild in 1936 de Meisjes-

HBS aan de Garenmarkt voltooide, vertrok ze 

naar het Noorse Riisby waar ze op een 

huishoudschool leerde weven. Dat specialisme 

heeft ze in haar carrière vaak toegepast. In 1939 

verbleef ze een jaar in Londen waar ze op de 

Central School of Arts and Crafts van John 

Skeaping leerde hoe ze bewegende dieren 

moest tekenen. Door het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog lieten haar ouders haar 

terugkeren naar Nederland en schreef zij zich in 

Amsterdam in op de Rijksacademie voor 

Beeldende Kunsten eerst voor de 

schildersopleiding en daarna voor opleiding 

Monumentale Kunsten onder leiding van 

professor Campendonk.  

Vlak nadat ze in 1967 de cultuurprijs van de 

Gemeente Arnhem ontving, trouwde ze en 

verhuisde naar Venezuela waar ze 21 jaar 

verbleef. Na het overlijden van haar echtgenoot 

keerde ze terug naar Nederland en vestigde zich 

in Oosterbeek. Haar kunstwerken zijn in beheer 

van Museum Veluwezoom. 

 

Literatuur 

Kuil P. van der (2005), Gunhild Kristensen: een 

kleurrijk leven. Duiven 2005 (monografie) 

M. Oostenbaan, ‘Gunhild Kristensen’, in 

Hoogveld Carine, Glas-in-lood in Nederland. 

Zeist 1989, p. 269 

Archief Kunst en Bedrijf, RKD Den Haag  
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  HOUTLAAN  55                 KAPEL DIACONESSENHUIS 

 

1965 

 

Reliëfs brons kapeldeuren 

 

Kunstenaar, Huib Noorlander (1928-2004) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Huib Noorlander, lid van de kunstenaarsvereniging Verve is bekend als de 

beeldhouwer van een tiental Rotterdamse beelden, zoals Ketelbinkie. Hij heeft 

weinig reliëfs gemaakt.  

2. Cultuurhistorische waarde 

De reliëfs voegen zich in de lange traditie van de met brons beslagen deuren 

van middeleeuwse Italiaanse en Duitse kerken en kathedralen. 

3. Architectuurhistorische waarde 

De symboliek van de reliëfs en van de mozaïeken stimuleren tot reflectie. De 

voorstellingen op de bronzen reliëfs met een zwart patina zijn niet goed 

zichtbaar omdat de witte achtergrond van de deur de voorstelling verblindt. 

 

Architectonische context 

In de kapel van het Diaconessenhuis, onderdeel van het Alrijne Ziekenhuis op de 

Houtlaan 55 bevinden zich twaalf kleine bronzen reliëfs van de beeldhouwer Huib 

Noorlander (1928-2004). Ze zijn bevestigd aan de binnenkant van de openslaande 

entreedeuren van de kapel en in twee sets van zes stuks verdeeld over de deuren. 

Het ziekenhuis met zusterhuis en kapel is in 1964 geopend. Het is gebouwd door 

het architectenbureau ir. B.J.K. Cramer en J.E. Kruisheer uit Rotterdam. De kapel 

heeft een V-vormige plattegrond met een halfronde onderkant. De kansel bevindt 

zich aan de oostkant. De kapel heeft een fraaie rond raam in het dak waardoor het 

licht een mystieke religieuze sfeer creëert. In de verdiept liggende deuropening en 

onder het balkon van het orgel, ontvangen de reliëfs weinig licht en daglicht. De 

openslaande deuren zijn gemaakt van verticale witgeverfde latten. Wanneer de 

reliëfs zijn aangeschaft is niet bekend. Op een historische zwart-wit foto die op het 

internet staat, zijn ze niet te zien maar wel de twee helder gekleurde glasmozaïeken 

van Gunhild Kristensen die de zijkanten van de kansel sieren. De symboliek van de 

reliëfs en van de mozaïeken stimuleren tot reflectie.   
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De twaalf kunstwerken zijn ‘bas-reliëfs’, ondiepe reliëfs met zeer weinig 

hoogteverschil en zijn gemaakt van brons met een zwarte corrosielaag, patina. In 

een paar delen is ook de roodgele kleur van het brons zichtbaar. De kunstenaar 

heeft de voorstellingen eerst in was geboetseerd om ze daarna af te gieten in brons. 

Hij maakte zelf zijn afgietsels in brons en messing. 

De reliëfs hebben verschillende maten en voorstellingen en zijn spiegelbeeldig op 

de twee deuren gemonteerd.  
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   1. 

links 

boven 

 

28 cm x 19 cm 

 

Op het eerste reliëf aan de 

linkerkant staat Jezus 

afgebeeld als de zaaier die 

het zaad op de akker 

strooit. (Markus 04,08.20) 

De wijnstokken op de 

achtergrond symboliseren 

de uitspraak van Jezus 

tegen de discipelen: ‘ik ben 

de wijnstok, jullie zijn de 

ranken.’ (Jo15,01-08, 

pasen).  

 

 

  2.  

links 

boven 

 

21 cm x 18,5 cm 

 

Het tweede reliëf met de 

vogels in de boom, kan een 

voorstelling zijn van de 

Heilige Geest die vrijwel 

altijd wordt voorgesteld als 

een duif met een olijftak en 

de betekenis heeft van de 

vrede. 

    

 

   3. 

links 

mid- 

den 

 

18 cm x 24 cm 

 

‘Bekering van Paulus’ 

Het derde reliëf stelt 

waarschijnlijk Paulus voor, 

die afgebeeld wordt als hij 

voor de poort van 

Damascus is gevallen en 

zich realiseert dat hij Jezus 

moet volgen en laat zich 

bekeren. 
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   4. 

links 

mid-

den 

 

9,5 cm x 12,5 cm 

 

Het vierde reliëf, de slang 

die op stok kronkelt, kan 

een verwijzing zijn naar de 

zondeval, toen de slang Eva 

verleidde met een vrucht 

van de boom van kennis 

van goed en kwaad. Maar 

kan ook het internationale 

symbool van de 

geneeskunst voorstellen: 

een slang die zich om een 

staf kronkelt.  

 

 

  5.  

links 

onder 

 

19 cm x 18 cm 

 

Het vijfde reliëf met de 

vrouwen kan de 

diaconessen (van het 

Diaconessenziekenhuis) 

verbeelden die de 

verpleging van zieken als 

taak hebben. 

 

 

  6.  

links 

onder 

  

17 cm x 23 cm 

 

‘De verloren zoon’  

Het zesde reliëf stelt het 

verhaal voor dat Paulus 

vertelt over de weggelopen 

zoon die tussen de varkens 

in de goot heeft geleefd en 

terugkeert naar zijn vader 

die hem liefdevol omhelst. 
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1. 

rechts 

boven 

 

18,5 cm x 27 cm  

 

‘De wonderbaarlijke 

visvangt.’ 

Op het eerste reliëf aan de 

rechterkant staat het schip 

waarmee Petrus en enkele 

discipelen op het Meer van 

Tiberias na drie nachten 

niets gevangen hadden. 

  

2.  

rechts 

boven 

 

17 cm x 18 cm 

 

‘De wonderbaarlijke 

visvangt.’ 

Het tweede reliëf is het 

visnet vol vissen dat Petrus 

en de discipelen uit de zee 

omhoog hadden gehaald 

nadat Jezus ze daartoe had 

aangemoedigd. Petrus die 

Jezus kort daarvoor had 

verloochend, kwam daarna 

tot inkeer en Jezus schonk 

hem vergiffenis.  

   

 3. 

rechts 

mid-

den 

 

18 cm x 24 cm 

 

Het derde reliëf stelt de 

slapende Petrus die in 

gevangenschap door de 

engel wordt gewekt en 

gered. 
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4. 

rechts 

mid-

den 

 

10 cm x 13 cm 

 

Het vierde reliëf, met de 

haan als attribuut van 

Petrus, is een verwijzing 

voor zijn verloochening en 

berouw. Jezus voorspelde 

hem dat nog voor dat de 

haan voor de tweede keer 

zou kraaien, Petrus tot drie 

keer toe zou ontkennen 

Jezus te kennen. 

  

 5.  

rechts 

onder 

 

18 cm x 18 cm 

 

Het vijfde reliëf met de 

vrouwen kan ook hier de 

diaconessen verbeelden (uit 

het Diaconessenziekenhuis) 

die de verpleging van de 

zieken als taak hebben. 

  

6.  

rechts 

onder 

  

18 cm x 21 cm 

 

Het zesde reliëf is het Lam 

Gods: het symbool van 

God. Het draagt de zonden 

van de wereld en is de 

beeltenis voor gelovigen en 

martelaren. 
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Stijl, betekenis en inspiratie  

De reliëfs stellen episodes uit de Bijbel voor: aan de linkerkant staat de apostel 

Paulus centraal en aan de rechterkant Petrus.  

In het eerste reliëf aan de linkerkant staat Jezus afgebeeld als de zaaier die het zaad 

op de akker strooit. (Markus 04,08.20) Achter hem staan wijnstokken die verwijzen 

naar de woorden die Jezus sprak tot de discipelen: ‘ik ben de wijnstok, jullie zijn de 

ranken.’ (Jo15,01-08, pasen). Het strooien van het zaad en de wijnstokken kunnen 

gezien worden als symbolen met een vergelijkbare betekenis. 

Het tweede reliëf met de vogels in de boom, kan een voorstelling zijn van de Heilige 

Geest die vrijwel altijd wordt voorgesteld als een duif met een olijftak en de  

betekenis heeft van de vrede. 

Het derde reliëf stelt vermoedelijk de ‘Bekering van Paulus’ voor. Paulus wordt 

afgebeeld als hij vlak voor de poort van Damascus is gevallen is en zich bekeert als 

hij zich realiseert dat hij Jezus moet volgen.  

Het vierde reliëf, de slang die op een stok kronkelt, kan een verwijzing zijn naar de 

zondeval, toen de slang Eva verleidde met een vrucht van de boom van kennis van 

goed en kwaad. Maar het kan ook het internationale symbool van de geneeskunst 

zijn: een slang die zich om een staf slingert. 

Het vijfde reliëf met de vrouwen kan de diaconessen (uit het Diaconessenziekenhuis) 

verbeelden die de verpleging van de zieken als taak hebben. 

Het zesde reliëf stelt ‘De verloren zoon’ voor. Het verhaal dat Paulus in de Bijbel 

vertelt over de weggelopen zoon die tussen de varkens in de goot heeft geleefd, 

maar terugkeert naar zijn vader die hem liefdevol omhelst. 

Het eerste en tweede reliëf aan de rechterkant stellen ‘De wonderbaarlijke visvangst’ 

voor. Op het eerste reliëf staat het schip waarmee Petrus en enkele discipelen op het 

Meer van Tiberias na drie nachten lang niets gevangen hadden.  

Het tweede reliëf is het visnet vol vissen dat zij uit de zee omhoog hadden haalden 

nadat Jezus ze daartoe had aangemoedigd. Petrus die Jezus kort daarvoor had 

verloochend, kwam tot inkeer en Jezus schonk hem vergiffenis. 

Het vierde reliëf is de haan als attribuut van Petrus en als verwijzing voor zijn 

verloochening en het berouw. Jezus voorspelde dat nog voor dat de haan voor de 

tweede keer zou kraaien, Petrus driemaal zou ontkennen Jezus te kennen.  

Het vijfde reliëf met de vrouwen kan ook de diaconessen (uit het 

Diaconessenziekenhuis) verbeelden die de verpleging van de zieken als taak 

hebben. 

Het zesde reliëf is het Lam Gods, het symbool van God. Het draagt de zonden van 

de wereld en is de beeltenis voor gelovigen en martelaren. 

De twee series van zes reliëfs zijn als een beeldverhaal op te vatten. In de 

middeleeuwen waren afbeeldingen van belang voor de ongeletterden die de Bijbel 

niet konden lezen. Daarbij waren de meeste Bijbels in het Latijn en niet vertaald in 

de streektaal. De reliëfs van Noorlander op de kapeldeuren doen denken aan de 
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beroemde Bernwarddeuren in de Dom van het Duitse Hildesheim (1015) en aan 

reliefs op de deuren van de Duomo van Pisa die rond 1180 zijn gemaakt door 

Bonanno Pisano. Noorlanders deurreliëfs voegen zich hiermee in de middeleeuwse 

traditie van de met brons beslagen deuren van Italiaanse en Duitse kerken en 

kathedralen. 

                     
Bernwarddeuren in de Dom                             Bonanno Pisano.  Reliëfs op de deuren  

van het Duitse Hildesheim (1015)                    van de Duomo van Pisa (1180) 

 

De bijbelverhalen heeft Noorlander in een ‘figuratieve stijl’ afgebeeld met invloeden 

uit de vroeg-christelijke en Romaanse beeldtaal. Het schip van Noorlander, 

bijvoorbeeld, toont duidelijke overeenkomsten met een wandschildering van een 

schip uit de vroeg-christelijke periode op de muren van de catacombe bij Via Anapo 

in Rome. Ook de afbeeldingen van de diaconessen verraden door de lange gewaden, 

klassieke inspiratiebronnen. 

 

                  
Vroeg-christelijke wandschildering        Noorlander,  Schip van de Wonderbaarlijke visvangst 

in de catacombe bij Via Anapo, Rome                  
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Conditie  

De conditie van de reliëfs is goed. Het zwarte patina hoort bij het materiaal. 

Vermoedelijk zijn ze oorspronkelijk gemonteerd op een donkere houtkleurige deur 

dat minder contrast geeft met de zwarte reliëfs dan een witgeverfde deur. Een witte 

achtergrond verblindt de voorstelling in de zwarte reliëfs. Het vermoeden dat de 

oorspronkelijke kleur van de deur houtkleurig was, wordt bevestigd door de 

historische zwart-wit foto waarop de deuren in een donkere kleur te zien zijn. 

 

     
Noorlander, Rijkspolitie Oud-Beijerland                   Noorlander, Flora en Fauna, Diergaarde         

 

Monumentale kunst Huib Noorlander  

Huib Noorlander maakte weinig gebouwgebonden kunstwerken maar meer 

losstaande beelden. De meeste staan in Rotterdam. Voorbeelden van zijn 

monumentale kunstwerken zijn het reliëf voor het Bergwegziekenhuis en de reliëfs 

‘Het Leven’ en ‘Flora en Fauna’ op de buitengevel van Restaurant Rivièrahal in 

Diergaarde Blijdorp, gemaakt ter ere van het 100-jarige bestaan in 1957. 

Buiten Rotterdam zijn er van hem drie percentage opdrachten van het Rijk te vinden 

in het boek van de Rijksbouwmeesters In Opdracht. Ze zijn alle drie gemaakt voor 

boven de hoofdingangen van Rijkspolitiebureau’s. In 1960 hakte hij een gevelsteen 

voor het bureau op de Koninginneweg in Boskoop en tien jaar realiseerde hij reliëfs 

voor de bureau’s in Oud-Beijerland en in Harmelen.  

        
Lezend meisje Lijnbaan                 Thomas Morus                  Ketelbinkie, Katendrecht 
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 Contexten 

De in Schiebroek geboren beeldhouwer Huib 

Noorlander (1928-2004), zoon van een timmerman, 

bezocht na de vijf-jarige HBS, de opleiding 

Beeldhouwen aan de Rotterdamse Academie bij de 

beeldhouwer Cor van Kralingen. Hij trouwde drie 

keer en in zijn eerste huwelijk met de Hongaarse 

beeldhoudster Joeki Simak heeft hij vier kinderen 

gekregen. Hij was bevriend met kunstenaars als 

Guus Romijn en door zijn lidmaatschap van de 

kunstenaarsgroep Argus ook met Kees Franse en 

Louis van Roode. Ze voelden zich met elkaar 

verbonden door een figuratieve soms naïeve en 

poëtische schilderkunst met onderwerpen als landschappen en stillevens. Het doel 

was betaalbare toegankelijke kunst maken voor een groot publiek en vanaf de 

oprichting van Argus in 1952 tot aan 1965 exposeerden ze regelmatig.  

Noorlander is vooral in Rotterdam bekend als de schepper van het bij het publiek 

geliefde beeld Ketelbinkie dat hij maakte ter ere van het 100-jarig bestaan van de 

Holland-Amerika Lijn. Jaarlijks wordt een verkleinde versie gebruikt voor de 

Ketelbinkie Prijs. In en om Rotterdam zijn meer dan 25 beelden van deze kunstenaar 

geplaatst. Naast Ketelbinkie zijn ook de beelden Prometheus, Lezend Meisje, 

Thomas Morus en Erasmus voor het Erasmus Gymnasium van zijn hand.  

In 1975 is hij begonnen met een serie van bronzen vrouwenborsten, volgens eigen 

zeggen nadat hij op zijn vakantie in Kreta de 2000-jaar oude beelden uit de Griekse 

Oudheid had ontdekt die minder kuis waren dan de Nederlandse beelden. Hij heeft 

met de vouwenborstbeelden een solo-tentoonstelling gekregen in de 

Expositieruimte Aemstelle in Amstelveen 1978. 

Als creatief therapeut was hij verbonden aan de Pompe Kliniek in Nijmegen en hij 

gaf ruim 25 jaar les in plastische vormgeving aan de Academie Hogeschool 

Rotterdam. 

Contexten  

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 

Ban, H.van der, In Opdracht, Zestig Jaar percentageregeling bij Rijksgebouwen. 

Rotterdam, 2011  
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  STATIONSPLEIN 107            BELASTINGKANTOOR 

           (voormalig) 

1966 

 

Glas-in-beton 

  

Kunstenaar, Jan Meine Jansen (1908-1994) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde  

Deze wand is een Abstract-Geometrisch glaskunstwerk en behoort tot de 

vroege ‘Concrete Kunst‘ in de architectuur. Het is een verbeelding van de 

vierde –niet meetbare- dimensie: ruimte-tijd omdat door de veranderde 

zonnestand de lichtprojectie en de kleuren van het gekleurde glas langzaam 

door de ruimte bewegen. De bezoeker begeeft zich door het kleurenspectrum 

en door de breking van het licht door het kleurloze glas kan het mystieke 

gevoel bij de bezoeker worden versterkt. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Het magistrale, grote formaat van het kunstwerk draagt bij aan een bijzondere 

uitstraling en benadrukt dat dit een gebouw van nationale betekenis is. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Dit glas-in-betonreliëf heeft een beeldbepalende waarde in het interieur en in 

het straatbeeld aan de achterkant van het gebouw. Het gaat een relatie en 

spanning met de omgeving aan. De glaswand met kleuren ontleent haar 

kracht aan de ruimtelijkheid van het trappenhuis. 

Het effect van het glas-in-betonraam als één geheel, is alleen aan het 

exterieur te zien, maar vooral zichtbaar in de avonduren als de lichten in het 

gebouw aan zijn. In het interieur is het kunstwerk per verdieping in vijf delen 

te zien en is het effect overdag optimaal voor de gebruikers van het gebouw. 

  

   

Architectonische context 

In de achtergevel van het voormalige Belastinggebouw aan het Stationsplein 107 is 

een metershoge glas-in-betonwand van de kunstenaar Jan Meine Jansen (1908-

1994) geïntegreerd. Het bevindt zich in het trappenhuis dat tussen de twee vleugels 

in staat. Het gebouw heeft een noordwest-oostzuid ligging en het kunstwerk vangt 
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daglicht van de oostkant. Het Belastingkantoor is tussen 1963 en 1966 gebouwd 

door het architectenbureau ir. Joop Jonkman en ir. Piet van Dorp uit Leiden en Zeist, 

in samenwerking met de Rijksgebouwendienst. De hoge vleugel aan de noordkant 

telt zeven verdiepingen met zolder, souterrain en kelder en de lage vleugel heeft vijf 

verdiepingen met souterrain. Het gebouw heeft een betonskelet bekleed met gele 

baksteen en voor de gevels van de lage vleugel is sierbeton gebruikt. Volgens de 

Nieuwe Leidsche Courant 23-3-1962 is het idee voor dit kunstwerk al in 1962 

opgenomen in het ontwerpplan: ‘De achterwand van de ingangspartij -het 

tussenlid- zal uit een groot raam van gekleurd glas-in-beton bestaan, dat van 

buiten af zichtbaar is’.  

Het effect van het glas-in-betonraam als één geheel, is inderdaad alleen aan het 

exterieur te zien. Voor de voorbijgangers toont het zich optimaal in de avonduren 

als de lichten in het gebouw aan staan. In het interieur daarentegen is het kunstwerk 

per verdieping in vijf delen te zien en is het effect overdag optimaal voor de 

gebruikers van het gebouw. Het zonlicht versterkt het effect van de kleuren en geeft 

daarbij ook nog kleureffecten op de verdiepingsvloeren.  

Het magistrale, grote formaat van het kunstwerk draagt bij aan de bijzondere 

uitstraling dat verklaart dat dit een gebouw van nationale betekenis is. Het gaat een 

relatie en spanning met de omgeving aan. De glaswand met kleuren is 

beeldbepalend en ontleent haar kracht aan de ruimtelijkheid van het trappenhuis. 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De wand is ca. 7.40 meter breed en ca. 17.40 meter hoog. Elke van de vijf 

verdiepingen is 3.20 meter hoog met een vloerdikte van 0.35 meter.  

Het is dus 5 x 3.20 + 4 x 0.35 = 16 + 1.40 = 17.40 meter. 

Het betonprofiel heeft ca. 130 grote rechthoekige openingen van verschillende 

afmetingen zoals 1.35 en 0.68 meter. Ook de stijlen van deze raamopeningen 

hebben verschillende breedtes die variëren van 0.14 tot 0.40 meter.  

In ca. 25 % van de 130 ramen zit een transparante glasplaat en de overige  

75 % heeft een onderverdeling met een verfijnder glas-in-betonraam. Ook deze 

onderverdelingen zijn rechthoekig.  

Aan het exterieur is het beton zichtbaar en in het interieur zijn de raamstijlen van 

alleen de 130 grote ramen afgetimmerd met hout. 

Elk van deze 130 ramen heeft een eigen kleurstelling waarvan de hoofdkleuren 

grofweg, de -voor de schilderkunst- primaire kleuren, rood, geel en blauw.  

Meine Jansen heeft in ca. 10 % van de rechthoekige ramen roodtinten gebruikt; in 
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10% geel met diverse schakeringen; in 25% blauwtinten en in de overige 30% lichte 

melkwit-achtige kleuren met diverse pasteltinten waaronder zachtgroen en 

lichtblauw. De gele vlakken hebben een mengeling van rood, oranje, beige en er zijn 

ook secundaire kleuren te vinden, zoals heldergroen op de derde verdieping. 

Op de begane grond en op de tweede verdieping domineert blauw. Geel is op de 

eerste en derde verdieping ruim vertegenwoordigd en het meeste rood bevindt zich 

op de hoogste verdieping. 

Meine Jansen liet, volgens zijn monografie, de meeste glas-kunstwerken uitvoeren 

door Atelier Bogtman in Haarlem. Voor deze percentage opdracht van het Rijk is 

indertijd fl 64.900 betaald. 

 

Onderzoek kleurenschema. De foto van het exterieur –links, is gespiegeld om de 

kleurenverdeling in de compositie beter te begrijpen. Rechts zijn de foto’s van de 

verdiepingen boven elkaar gezet. 
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Vierde verdieping 

Derde verdieping 
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Tweede verdieping 

 

Eerste verdieping 
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Begane grond 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Deze wand is een Abstract-Geometrisch kunstwerk en behoort tot de vroege 

‘Concrete Kunst‘ in de architectuur. Concrete Kunst of Systematische wordt zo 

genoemd vanwege de wetmatige, systematische principes in de kunst. Deze 

naoorlogse kunststroming vindt haar oorsprong in de begin twintigste-eeuwse 

kunst zoals Art Concret (initiatief van Theo van Doesburg) maar ook in het Bauhaus, 

Cercle et Carré, Abstraction/Creation. Concrete Kunst is van te voren in de geest is 

berekend en uitgedacht voordat het wordt uitgevoerd.  

      
Licht en donker spectrum. Johannes Itten, kleurenleer, ca. 1920. Fransje Killaars, 1999 
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Na de Tweede Wereldoorlog werkten een aantal kunstenaars op rasterachtige, 

geometrische vormen die deel uit maakten van de Abstract-Geometrische 

kunstrichting. Naast een hernieuwde belangstelling voor Mondriaan en andere leden 

van De Stijl, die bij voorkeur in de primaire kleuren, rood, geel en blauw werkten, 

was er ook veel interesse voor de invloedrijke Zwitserse kunstenaar Johannes Itten. 

In 1957 organiseerde het Stedelijk Museum in Amsterdam een tentoonstelling over 

deze kunstenaar die in de jaren twintig kleurenleer doceerde aan het Bauhaus 

(1919-1933). Itten’s kleurencirkel was gebaseerd op de natuurwetenschappelijke 

studies naar de kleurenleer van Newton en later van Goethe.  

Licht en kleur zijn vormen van elekromagnetische ‘energie’ die met het oog zijn 

waar te nemen. Kunstenaars die indertijd met glas Geometrische-Abstracte 

kunstwerken maakten zoals Jan Meine Jansen, waren juist door het werken met glas 

gefascineerd door de kleureffecten die door de breking van het licht door middel 

van het glas onstaat: het licht en donker spectrum. Wit zonlicht bestaat uit 

verschillende kleuren en als het door doorzichtig glas, bij een bepaalde zonnestand 

afbuigt, breekt het licht in verschillende kleuren. Op zonnige dagen wordt, door het 

transparante glas bij een bepaalde zonnestand, gekleurd licht in de ruimte 

geprojecteerd. Het glas moet echter wel schoon zijn. De veranderde zonnestand zal 

de lichtprojectie en de kleuren van het gekleurde glas langzaam door de ruimte 

bewegen. Dat is een verbeelding van de vierde –niet meetbare- dimensie: ruimte-

tijd. Veel kunstenaars zochten in die tijd naar mogelijkheden om het begrip ‘ruimte-

tijd’ en energie te verbeelden.  

         

Richard Paul Lohse, 1958                                  Rolf Adel, metrostation Strandvliet,1977 
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De Zwitserse kunstenaar Richard Paul Lohse experimenteerde met systematische 

kleuren in zijn schilderijen waarbij de kleuren van het spectrum de basis vormde. 

Zijn schilderijen verduidelijkten wat glas daadwerkelijk mogelijk maakt.  

Kunstwerken met abstracte kleurvlakken van glas blijken tijdloos. In het 

standaardwerk ‘In Opdracht’ van de Rijksgebouwendienst met ruim 2000 

kunstwerken staan voorbeelden zoals het kunstwerk met transparante kleurvlakken 

van Fransje Killaars dat zij in 1999 ontwierp voor het Paleis van Justitie in Den Haag. 

De abstracte glaswand van Jan Meine Jansen doet ook denken aan een kunstwerk 

dat Rolf Adel in 1977 ontwierp voor het Amsterdamse metrostation Strandvliet. Het 

is een glasplafond met kleurvlakcompositie op een ‘Rudolf Steiner’gerelateerde 

antroposofische basis. De kleuren hebben een symboliek. De metroreiziger krijgt 

volgens Adel door de kleuren, energie dat verloopt van een warm zonnige geel naar 

gepassioneerd rood en eindigt in het koele blauw.  

In de kleurensymboliek is blauw een verheven kleur die boven andere kleuren staat 

en in veel culturen is het de kleur van het Goddelijke. Het is de kleur van de hemel, 

het water, de wind en geeft een koele, rustige sfeer. In de interpretaties van de leer 

van Rudolf Steiner verbeeldt blauw de glans van de ziel. 

Rood is de kleur van de emotie, de liefde en de hartstocht, maar ook van bloed, vuur 

en gevaar. Het geeft een actieve sfeer en volgens de Steiner interpretaties staat rood 

voor de glans van het leven. 

Geel is een spirituele kleur en de kleur van de zon, de energie, de wijsheid, het 

goud, de creativiteit en de intelligentie. Geel staat voor de glans van de geest 

volgens de Steiner interpretaties. 

Jan Meine Jansen was geïnteresseerd in symboliek blijkt uit de monografie en uit 

zijn vroege symbolische kunstwerken. De abstracte glas-in-betonramen die hij voor 

kerken heeft ontworpen, zijn gezien de locatie, zeker niet decoratief bedoeld maar 

hebben een diepzinnige, symbolische betekenis. In zijn monografie is te lezen dat 

hij geen illustraties van de Bijbel wilde maken maar dat hij door zijn –abstracte- 

voorstellingen de kerkganger aan het denken wilde zetten en wilde demonstreren 

om ‘achter het woord te kijken.’ Op pagina 136 staat: ‘In zijn kerkramen van glas en 

beton en in zijn andere monumentale werk is het verhaal nog wel terdege aanwezig, 

maar men moet het opsporen, want hij heeft de figuren, die er deel van zijn heel 

sterk geabstraheerd en verzinnebeeld.’ 

Het magistrale glas-in-betonraam geeft het voormalige belastinggebouw een 

mystieke uitstraling. De bezoeker die de trap neemt en er voor open staat, stijgt als 

het ware van de begane grond van het aardse bestaan met haar logische 
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beredeneerbare werkelijkheid op naar boven in de hemelse sferen. Door de drie 

kleuren beweegt de bezoeker zich door het kleurenspectrum en door de breking van 

het licht door het kleurloze glas kan het mystieke gevoel bij de bezoeker worden 

versterkt. De kleuren beogen om iets van de mystiek achter de mathematische en 

voor de meeste mensen gesloten wereld van bijvoorbeeld de belastinginspecteurs te 

openbaren.  

Conditie  

De ramen zijn goede conditie. De doorzichtige glasplaten die tegenwoordig ook in 

het trappenhuis hangen nemen het zicht weg op het glas-in-betonraam van Jan 

Meine Jansen.  

  

KNO-kliniek Leiden, 1963 –gesloopt-                     Messiaskerk Wassenaar 1967 

Monumentale kunst Jan Meine Jansen 

Als monumentaal kunstenaar beoefende Jan Meine Jansen diverse technieken zoals 

wandschilderen, glas-in-lood, glas-in-beton, reliëf, mozaïek en baksteenmozaïek. 

In 1955 schilderde hij de Vier jaargetijden op de muur van de Hofwijckschool in 

Oegstgeest en in 1963 maakt hij diverse wandschilderingen in de –inmiddels 

gesloopte- KNO-kliniek van het Leids Academisch Ziekenhuis, allebei gebouwd door 

het Architectenbureau Jonkman en Van Dorp.  

Jan Meine Jansen heeft opmerkelijke abstracte monumentale kunst gemaakt. De 

door Jan baron van Asbeck gebouwde Paaskerk in 1963 in Amstelveen met Meine 

Jansen’s abstracte glas-in-loodramen staat op de lijst met 101 naoorlogse 

rijksmonumenten. Ook de bijzondere sculpturale vormgeving van de Nederlands 

Hervormde Messias-kerk in Wassenaar van Van Asbeck met de abstracte ramen van 

Meine Jansen zijn een goed voorbeeld van een synthese van kunst en architectuur.  

Tussen 1955 en 1979 heeft hij ongeveer 35 monumentale kunstwerken gemaakt.  
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In 1959 maakte hij bijvoorbeeld een groot gebrandschilderd raam voor de  

14-eeuwse kerk in Benschop waarin hij de ‘chaos die aan de schepping vooraf ging 

en de strijd tussen licht en donker’ verbeeldde. In de Driebergse Emmaschool 

schilderde hij in dat jaar een ‘caleidoscopische beeld van het leven op aarde’ en in 

twee jaar later schilderde hij hetzelfde onderwerp in de Willem de Zwijgerschool in 

Doorn.  

Voor het Arbeidsbureau van Emmeloord ontwierp hij in 1960 als percentage-

opdracht van het Rijk een glas-in-loodraam met een gestileerde voorstelling van het 

land en de zee in een ‘netwerk van lijnen’. Op de kopse kant van vijf flats in Leiden, 

ook van Jonkman en Van Dorp, zijn metalen reliëfs met een compositie van 

muziekinstrumenten aanwezig. De reliëfs zijn met pennen op enige afstand van de 

muur aangebracht om door de langzaam veranderde schaduw een verbeelding van 

de vierde dimensie ‘ruimte-tijd’ te demonstreren.  

Contexten 

Jan Meine Jansen dankt zijn dubbele naam door de 

samenvoeging van die van zijn vader, kelner Wolter Jansen 

en zijn moeder Jentje Meinen. Geboren in 1908 in Meppel 

vertrok hij na zijn middelbare schooltijd naar Amsterdam 

waar hij de aktes MO-A en MO-B haalde aan de 

Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers. Als 

vervolgopleiding kwam hij terecht op de afdeling 

Monumentale kunsten bij de net aangetreden professor 

Heinrich Campendonk op de Rijksacademie van Beeldende Kunsten In Amsterdam. 

Campendonk, lid van de Duitse Expressionistische kunstenaarsgroep Der Blaue 

Reiter heeft op de meeste van zijn leerlingen een grote invloed gehad. Hij 

benadrukte dat perspectief als ruimtesuggestie niet op een platte muur thuis hoort. 

Op de Rijksacademie leerde Jan Meine Jansen, Johanna Nengerman kennen met wie 

hij trouwde en drie kinderen heeft gekregen. Hij woonde in Doorn en Driebergen en 

onderhield zijn sociale contact door de Rotaryclub waar hij lid van was. Hij was 

bevriend met de bekende kunstenaars Pieter Starreveld, Frieda Hunziker en Jan 

Sluiters.                    

Naast zijn monumentale kunstwerken maakt hij schilderijen. Zijn eerste oeuvre-

periode tot ca. 1949 bestond uit symbolische realistische kunstwerken en 

gedurende de jaren vijftig ontwikkelde hij zich langzaam maar zeker naar het 

abstracte niveau.  
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Hij heeft diverse malen geëxposeerd in galeries waaronder de Kunstzaal Brouwer in 

Arnhem. Hij nam deel aan een tentoonstelling in het Stedelijk Museum in 

Amsterdam en in Museum Het Prinsenhof In Delft in 1949 en als lid van de 

kunstenaarsvereniging St Lucas, deed hij mee aan groepstenoonstellingen ook in 

het Amsterdamse Stedelijk Museum.  

Toen hij in 1955 voor architect Romke de Vries een muurschildering maakte op de  

E 55, de in 1955 gehouden Nationale Energie Manifestatie in Rotterdam, zag hij 

voor het eerst, de op dat moment nieuwste techniek, het glas-in-beton. Deze 

techniek uit Frankrijk is op de E55 in Nederland gedemonsteerd door Daan 

Wildschut. 

In hetzelfde jaar nam hij deel aan een groepsexpositie in het Maritime Museum in 

Londen. In 1976 deed hij mee aan de tentoonstelling van monumentale 

beeldhouwkunst en plastieken in De Bilt.  

Een overzicht van zijn werk was in 1973 te zien in De Wheem in Meppel. Het Drents 

Museum in Assen organiseerde in 1987 ook een solo-tentoonstelling van zijn werk 

net als het Noorbrabants Museum in Den Bosch in 1991.     
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  STATIONSPLEIN 107       BELASTINGKANTOOR 

 

1966 

 

Keramisch reliëf 

  

Kunstenaar, onbekend 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde  

De kunstenaar die dit Abstract-Expressionistische keramische reliëf maakte, is 

nog niet achterhaald.  

2. Cultuurhistorische waarde 

Voor Leiden is het van cultuurhistorische waarde omdat het is geschonken 

door het Architectenbureau Jonkman en Van Dorp en de bouwers van het 

Belastingkantoor. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Het keramische reliëf heeft een beeldondersteunende waarde in de kantine. 

  

   

Architectonische context 

In de kantine op de bovenverdieping van het voormalige Belastinggebouw aan het 

Stationsplein 107 is een keramisch reliëf van een onbekende kunstenaar aanwezig.  

De kantine bevindt zich in het noordelijke deel van het driedelige gebouw dat hoger 

is dan het midden en zuidelijke deel. Het reliëf bevindt zich aan de zuidwand van de 

kantine dat aan twee kanten daglicht ontvangt. 

Het Belastingkantoor heeft een noordwest-oostzuid ligging en is tussen 1963 en 

1966 gebouwd door het architectenbureau ir. J. Jonkman en P. Van Dorp uit Leiden 

en Zeist, in samenwerking met de Rijksgebouwendienst. De hoge vleugel aan de 

noordkant telt zeven verdiepingen met dakopbouw, souterrain en kelder. 

Het betonskelet is bekleed met gele baksteen. Voor de gevels van de lage vleugel is 

sierbeton gebruikt.  

Bij de opening van het gebouw in 1966 heeft, volgens de Leidse Courant en het 

Leidsch Dagblad op 21-12-1966, architect Jonkman namens de architecten, 

aannemers en onderaannemers, Wernink’s Beton uit Den Haag en de Leidse 
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Aannemingsmaatschappij N.V. een ‘plastiek’ voor de kantine aangeboden.  

De Nieuwe Leidse Courant schrijft 16-12-1966 over de kunst in het gebouw: ‘in alle 

vertrekken hangt een abstract of figuratief schilderij. De gevreesde 

belastingaanslagen hebben dus in elk geval niet een helemaal a-culturele 

achtergrond.’  

Het is interessant, voor het onderzoek naar de maker van dit reliëf, om na te gaan 

aan welke kunstenaars Jonkman en Van Dorp opdrachten gaf. Blijkbaar behoorde Jan 

Meine Jansen tot de favorieten. Hij heeft niet alleen in het Belastinggebouw het 

metershoge glas-in-betonraam gemaakt en de metaal reliëfs aan de gevels van de 

flats aan de Leidse Beethovenlaan. Voor het Gewestelijk Arbeidsbureau in 

Emmeloord maakte hij ook een een glas-in-loodraam (1960) en een sculptuur voor 

het Rijkspolitiebureau op de Menneweg in Sassenheim (1971). In Leiden vroegen 

Jonkman en Van Dorp aan Jan Meine Jansen om een wandschildering te maken in de 

Kliniek voor Keel-, Neus-, en Oorheelkunde, Rijnsburgerweg 10. Daarnaast kozen 

de architecten ook voor andere kunstenaars: Bouke IJlstra voor een wandmozaïek, 

Frank Letterie voor een bronsreliëf en Nicolaas Rolle voor twee wandschilderingen. 

Overigens zijn al deze wandschilderingen –voor zover bekend- verdwenen. In de, 

door het architectenbureau gebouwde Telefooncentrale in Oegstgeest (1960), het 

Gemeentecentrum van Oegstgeest (1967) en de Katwijkse Visserijschool (1964) zijn 

geen vermeldingen gevonden over kunstwerken.  

Het boek over Jan Meine Jansen, geschreven door Martine Stroo toont op p. 150 een 

schilderij met dezelfde kleurstellingen als het reliëf: lichtroze, geel, blauw rood. Er 

wordt geen woord gesproken over of hij ook keramische reliëfs maakte of ontwierp.  

   

Jan Meine Jansen, abstracte compositie jaren zestig.  
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het reliëf is ca. 1.40 meter breed en 1.00 meter hoog. Het kunstwerk is in klei 

geboetseerd en daarna in middelgrote stukken gesneden. Na het droogproces is het 

in een oven gebakken en beschilderd met een glazuurpasta. Vervolgens is het 

opnieuw gebakken waardoor het een gekleurde ‘huid’ heeft gekregen.  

Het heeft donker- en lichtblauwe, gele, rode, en grijze, gele, oranje en roze kleuren.  

Waarschijnlijk is het bij een bedrijf als Zaalberg of De Porceleyne Fles gemaakt, die 

de kwaliteit hoog in het vaandel heeft.  

      

Jasper Johns, letters                           Karel Appel, keramisch reliëf te koop op de Pan, 1993 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Dit is een Abstract-Expressionistisch kunstwerk. Het is een samenstelling van 

verschillende vormen die allemaal een eigen kleur en bewerking hebben. De vormen 

zijn met een zwarte contour benadrukt. Ze wekken de indruk alsof het letters zijn 

waarvan de roze t, de lichtgele a en lichtblauwe-zwarte b, de opvallendste zijn. Het 

lijkt alsof alle letters op een hoop geveegd zijn. Het ligt voor de hand om de letters 

van het woord Belasting bij elkaar te zoeken. Dan heeft het reliëf wel een duidelijke 

betekenis op deze plek. Letters of vormen die aan letters doen denken, die op een 

Expressionistische ruige manier geschilderd zijn, doen denken aan de Pop Art 

kunstenaar Jasper Johns. Musea als het Amsterdamse Stedelijk Museum en het Van 

Abbe Museum in Eindhoven maakten begin jaren zestig exposities over deze kunst 

uit Amerika. Het reliëf doet ook denken aan de pasteuze schilderijen van Karel 

Appel waarin hij uit gaat van de materie, mijn verf, zoals hij in een filminterview aan 

het publiek uitlegde.  

Conditie  

De reliëf is in goede conditie.  
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  BIZETPAD / CESAR FRANCKSTRAAT  ST-FRANCISCUSSCHOOL  

 

1966 

 

Scherftegelmozaïek 

 

Kunstenaar, Henny Bal (1915-2012) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Henny Bal behoort tot de eerste na-oorlogse generatie geometrisch-abstract 

werkende kunstenaars in Nederland die ook monumentale kunst maakte. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Henny Bal was een vooruitstrevende Voorburgse kunstenaar die in de tijd dat 

de traditionele figuratieve stijl floreerde in Nederland, met zijn abstracte kunst 

zeker binnen het Leidse kunstklimaat avantgardistisch is geweest. Zijn 

opdracht bewijst dat er ook in Leiden ruimte voor abstacte kunst was.  

3. Architectuurhistorische waarde 

Dit kunstwerk van Bal is een van de grootste abstracte kunstwerken aan een 

Leidens schoolgebouw en heeft een beeldbepalende positie aan het gebouw. 

Het ruwe scherfreliëf heeft een ensemblewerking met het schoolgebouw door 

het gebruik van de drie kleuren tegels die zich ook in het interieur van de 

school bevinden. Dit kunstwerk draagt bij aan de architectuurhistorische 

waarde van de sobere systeemschool. 

          

Architectuurhistorische context 

In de voorgevel, boven de entree van de voormalige Sint Franciscusschool op de 

César Franckstraat bevindt zich een fries met een scherftegelmozaïek van de 

beeldhouwer Henny Bal ( 1919-2012). De opdracht voor dit kunstwerk is in 

1963/1964 verleend door het Leidse gemeentebestuur. De school, ontworpen door 

de gemeentarchitect Theo Koch, is een HB-80 systeemschool waarvan meerdere 

vrijwel identieke gebouwen over de stad zijn verspreid. Vrijwel al deze 

schoolgebouwen zijn met percentagekunstwerken verfraaid. Dit kunstwerk van Bal is 

een van de grootste abstracte kunstwerken en heeft een representatieve en 
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beeldbepalende positie op het schoolgebouw. Het vergroot de architectuur-

historische waarde van deze sobere systeemschool. 

                                                                         

Henny Bal, Het tegelmozaïek gemaakt met D.N.G. tegels, vlak voor de montage op het 

schoolgebouw in 1963. Foto uit archief Kunst en Bedrijf 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het kunstwerk dat tussen de begane grond en de eerste verdieping in zit, is 12.00 

meter lang en 1.20 meter breed. Het is opgebouwd uit 24 aaneengeschakelde 

betonplaten van elk 0.60 meter bij 1.00 meter waarin tegelscherven zijn gestoken. 

Het geheel is gemonteerd op gewapend beton. Het mozaïek bestaat uit donker- en 

lichtgrijze, twee tinten groene tegels en hier en daar een donkerrode tegel. Op 

enkele tegels is het merk te lezen: WASSERBILLIG LUXEMBOURG CERAMICS. 

Bal heeft zelf de specie als de basis voor het mozaïek gemaakt en in betonbakken 

gestort. ‘Elk blok weegt (…) ongeveer 100 kg, zodat het totaalgewicht 2400 kg 

bedraagt’ schrijft de Nieuwe Leidsche Courant op 29 augustus 1963. 

Hij verwerkte in het scherfmozaïek 2400 tegels, die hij eigenhandig met behulp van 

een assistent ‘met forse hamerslagen’ aan stukken heeft geslagen om ze in het 

mozaïek te plaatsen. Hij heeft ze niet alleen plat maar ook rechtop gezet waardoor 

er een schaduwwerking optreed. 

Het reliëf heeft hij in de tuin van zijn atelier in het Breloftpark in Noordwijk gemaakt 

en het is in de kerstvakantie, december 1963 aan de gevel van de school 

gemonteerd. De aansluiting van de betonblokken was volgens Henny Bal in het 

krantenartikel ‘bijzonder moeilijk’. 
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Stijl, betekenis en inspiratie 

Henny Bal behoort tot de eerste na-oorlogse generatie geometrisch-abstract 

werkende monumentale kunstenaars die ook monumentale kunstwerken maakte.  

                  

           Artikel met foto van het mozaïek in de Nieuwe Leidsche Courant, 29-8-1963  

 

Hij was avangardistisch en in zekere zin baanbrekend omdat de meeste kunstenaars 

figuratief werkten. In een kranteninterview in de Nieuwe Leidsche Courant op  

1-12-1956 liet hij weten dat hij daarvoor koos omdat hij ‘het maken van prentjes 

aan fototoestel en filmapparaat overlaat’.  Want volgens zijn visie is het de taak van 

een kunstenaar om de natuur en het leven niet af te beelden, maar uit te beelden.  

Hij ondervond in de jaren vijftig problemen met de acceptatie van zijn non-

figuratieve kunst. Vooral van zijn protestants-christelijke geloofsgemeenschap 

kreeg hij afwijzingen: ‘Slechts weinigen willen moderne werken begrijpen en 

erkennen’. Desalniettemin zette hij stug door met zijn abstracte kunst omdat hij 

overtuigd was van zijn ingeslagen abstracte richting. 

Bijzonder is dat Bal zijn mozaïek afgestemd heeft op de kleuren van schoolinterieur. 
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Het heeft dezelfde kleur tegels toegepast die architect Koch ook in de vloer van de 

school heeft gebruikt. Daarmee heeft hij relatie gelegd en een synthese gecreëerd 

van kunst en architectuur.  

 

  

De tegels waarmee Bal in zijn abstracte reliëf heeft gemaakt, heeft de gemeentearchitect 

Koch, de ontwerper van de school ook in de vloer van de St-Franciscusschool gebruikt. 

Daarmee is een synthese gecreëerd van kunst en architectuur. 

 

Zowel in het kunstwerk als in de tegelvloer vormen de crème-witte tegels 

doorlopende banen. In het kunstwerk heeft de crème-witte baan een grillige 

natuurlijke uitstraling als de witte boomschors van een plataan, of als een pad van 

schelpjes in een fantasielandschap. De rechte geometrische tegelbanen in het 

schoolgebouw contrasteren met het grillige pad van gebroken tegels in het mozaïek 

als orde versus chaos. Als een symbool voor het opgroeiende kind dat zich op 

school met rust, reinheid en regelmaat ontwikkelt tot een beschaafd mens op het 

rechte pad? 

Het scherftegelmozaïek heeft in zijn uitvoering verwantschap met een ander 

scherftegelmozaïek, gemaakt door Henny Bal in 1973 voor Bondsspaarbank in 

Noordwijk. Het Leidse mozaïek is in zijn oeuvre belangrijker dan het Noordwijkse. 

Het niet alleen tien jaar eerder gemaakt en imposanter van het formaat maar ook 

vanwege de relatie tussen exterieur en interieur. 

 

Conditie  

De conditie van het kunstwerk is redelijk goed maar wel vervuild wat inherent is aan 

deze kunst in de buitenruimte.   
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Monumentale kunst Henny Bal 

Henny Bal voerde veel zijn monumentale opdrachten uit in de omgeving van zijn 

woonplaats Noordwijk maar heeft ook buiten Noordwijk en Leiden naam gemaakt. In 

1955 kreeg hij een rijkspercentageopdracht: de wandschildering in het Instituut 

voor Werktuigbouw, Scheepsbouw en Vliegtuigbouw op de Mekelweg in Delft. Karel 

Appel en Jan Bons werkten daar aan hun marmermozaïeken. Deze opdracht, een van 

zijn belangrijkste, kreeg hij van architect Dexhage van het architectenbureau 

Drexhage Sterkenburg Bodon Venstra. Indertijd werden alle rijkskunstopdrachten 

geaccordeerd door rijksbouwmeester Gijsbrecht Friedhoff. Voor deze opdracht 

kreeg Bal fl 6.600,00.  

     

Delft, wandschildering uit 1955                       Noordwijk, sgraffito Christelijke                

                                                                       Huishoudschool, 1960 
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In het Amsterdamse stadsdeel Osdorp staat een grote buurtpaal voor een 

kinderspeelplaats. In de Gemeente Oude Tonge op Goeree-Overflakkee creëerde hij 

in 1953 het watersnoodmonument dat een man voorstelt die zich uit het slijk 

omhoog werkt met een wanhopige blik in zijn ogen. Hij maakte in die jaren ook 

wandschilderingen in schoolgebouwen in de Nieuwe Tonge en Spijkernisse en een in 

het politiebureau in Bergen op Zoom. Hij heeft kunstwerken gemaakt voor scholen 

in Noordwijk, Spijkernisse en Gorcum. Voor de inmiddels gesloopte Christelijke 

MULO aan de Duinweg in Noordwijk maakte hij een metaalplastiek dat op twee 

kanten van de buitenmuren was bevestigd. Het 

kunstwerk is verdwenen.  

 

Contexten  

Hendrik Antonie Bal of Henny Bal was een 

Voorburgse kunstenaar met veel contacten in 

Leiden. Oorspronkelijk kwam hij uit Rotterdam 

waar hij zijn opleiding aan de Academie van 

Beeldende Kunsten voltooide. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dook hij onder in 

Noordwijk waar hij na de oorlog bleef wonen. Met zijn vrouw en kinderen woonde 

hij in de villawijk, het Breloftpark 20 waar hij een atelier in de tuin bouwde. Bal was 

een kunstenaar die in invloedrijke kringen verkeerde zoals de Rotaryclub. Hij was in 

1954 lid van het Leids Kunstcentrum maar kon zich niet verenigen met de gang van 

zaken en bedankte als bestuurslid, gevolgd door de voorzitter de schilder Jos 

Mertens.  

Voordat hij besloot in het begin van de jaren vijftig om abstract werkende  

beeldhouwer te worden maakte hij impressionistische schilderijen. Als beeldhouwer 

was hij echter autodidact. Hij beoefende veel technieken. Naast het schilderen, 

beeldhouwen en mozaïeken heeft hij ook een sgraffito gemaakt. Daarnaast was hij 

adviseur voor kleuradviezen voor nieuwe bouwwerken. 

Hij wordt gerekend tot de Nieuwe Ploeg, de Artistieke Werkgroep in Voorburg 1951-

1959 en zijn werk was van juni tot september 2007 te zien op de tentoonstelling in 

Museum Swaensteyn in Voorburg. Hij exposeerde voor de eerste keer tijdens de 

Leidse openluchtmanifestatie ‘Beelden op de Burcht’ in 1954. Het Princessehof in 

Leeuwarden organiseerde in 1958 een soloexpositie van zijn werk. Struikema 

schreef in een recensie in de Friese Koerier dat de abstractie in zijn 

beeldhouwwerken en schilderijen wel contact hebben met de realiteit door de 

alledaagse titels als ‘huis met vlag’ of ‘kus’.  
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Henny Bal exposeerde met vrienden in 1962 in de Lakenhal op de expositie ‘Groep 

Bal’. (LD 12 mei 1962). In november 1963 had hij een solotentoonstelling in de 

Nieuwe Kunstzaal van de Meubelzaak Papengracht 6a en in 1965 presenteerde hij 

zijn werk op ‘Tijdsbeeld 1965’ in de Hortus Botanicus.   
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  TELDERSKADE 46   KLEUTERSCHOOL  

 

1966 

 

Keramisch tegeltableau 

 

Kunstenaar, Jan Groenestein (1919-1971) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het mozaïek van Jan Groenestein is van kunsthistorische waarde als een 

Realistisch kunstwerk’. Realistische kunst is vaak geliefd door de 

verstaanbaarheid en als erfgenaam van de Gemeenschapskunst hoort deze 

kunst niet in musea maar in een omgeving waar het gezien kan worden door 

het grote publiek. Groenestein is binnen de monumentale kunstwereld een vrij 

bekende kunstenaar, die ook in het nieuws kwam vanwege koninklijke 

opdrachten. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Het is van cultuurhistorische waarde als een van de nog weinige overgebleven 

gemeentelijke percentage kunstwerken bij schoolgebouwen omdat er al veel 

gesloopt is. Groenestein heeft het sprookje De Stadsmuzikanten van Bremen 

verbeeld. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Het is architectuurhistorische van waarde omdat het een sprookjesachtige 

wereld toevoegt aan de esthetisch sobere school. Het narratieve tableau is 

alleen voor de schoolgebruikers zichtbaar maar aan deze gevel 

beeldbepalend.    

                                         

Architectonische context 

Aan de linkerkant van de korte oostgevel van de voormalige kleuterschool op de 

Telderskade 46 bevindt zich een tegeltableau van de kunstenaar Jan Groenestein 

(1919-1971). De school is de eerste van een serie met zeven systeemkleuterscholen 

volgens het HB-80 systeem. Het ontwerp met drie lokalen en een speelzaal is 

gemaakt door stadsarchitect Theo Koch (1902-1995). De rode bakstenen oostgevel 
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van de school is een 11.00 meter lang en 3.20 meter breed met ongeveer in het 

midden een raam van 2.35 meter breed. Het kunstwerk op dit muurdeel is circa 

3.00 meter breed en ca 1.85 meter hoog. De voorstelling bevindt zich op ooghoogte 

voor kleine kinderen: op circa 0.55 meter en 0.70 meter van de grond. 

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het kunstwerk heeft een kleurige figuratieve voorstelling. Rechts staat een ezel met 

een haan op zijn rug en links een hond en een kat. Het tableau heeft een bijzonder 

geometrisch formaat met aan de onderkant twee en aan de bovenkant vier 

horizontale begrenzingen. De zijkanten aan de linkerkant maken hoeken van 115 

graden -beneden- en 70 graden boven. Rechts beneden maakt het hoeken van 95 

graden en 65 graden. Het materiaal van dit kunstwerk is geglazuurd aardewerk. Het 

ontwerp is met een scalpel in het aardewerktableau getekend en voor de eerste keer 

in de oven gebrand. Daarna is het met gekleurd glazuur ingeschilderd en nogmaals 

in de oven gebakken. Dit tableau is in zijn geheel te groot voor de oven en daarom 

verdeeld in ongeveer 78 losse ongelijkvormige tegels die na het bakproces als een 

puzzel in elkaar gezet zijn. De voorstelling is uiteindelijk op de muur gemetseld.  

De kleuren zijn realistisch, de ezel is grijsbruin, de hond lijkt sterk op een Vizsla, 

een kortharige jachthond met een bruingele kleur, de kat is gestreept als een 

cyperse kat en de haan is wit met een rode kam. De achtergrond is grasgroen en 

blauwgroen met blauw. Tussen de hond en de kat is een geel vlak opgenomen. 

Per tegeltje heeft het glazuur in kleur anders uitgepakt, wat het kunstwerk een 

levendig effect geeft. Enkele contouren zijn met een zwarte verf zwaarder aangezet. 

Het is niet bekend waar dit tableau gebakken is. Dit soort grote kunstwerken 

werden bij doorgaans gespecialiseerde aardewerk-ateliers of fabrieken met grote 

ovens gemaakt. Vermoedelijk zijn de tegels kapot gevroren en ook de 

kleurverschillen tussen de tegels lijken er op te wijzen dat het niet bij een 

gerenommeerd bedrijf als De Porceleyne Fles is gebakken.  

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Jan Groenestein heeft zich in 1948 aangesloten bij de Realisten. Zelf omschreven 

deze kunstenaars hun stijl als ‘kunst van deze tijd, die de werkelijkheid op een 

herkenbare wijze tot uitgangspunt heeft’. Ze suggereerden een 20-eeuwse 

voortzetting van het Realisme van Gustave Courbet te zijn.   
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De vier dieren samen lijken in eerste instantie een afbeelding van een 

kinderboerderij, maar bij nadere beschouwing verbeeldt het echter het sprookje ‘De 

Bremer stadsmuzikanten’ van Gebroeders Grimm. In dit verhaal ontsnappen een 

ezel, een hond, een kat en een haan aan hun bazen als ze ontdekken dat ze 

vanwege hun ouderdom geslacht dreigen te worden. Samen besluiten ze als 

muzikanten verder door het leven te gaan. Op hun weg naar Bremen komen ze door 

een donker bos en ontdekken een verlichte hut met rovers aan hun avondmaal. 

Hongerig als ze zijn, besluiten ze de rovers de stuipen op het lijf te jagen door op 

elkaar te gaan staan en plotseling muziek te maken. Na de overhaaste vlucht van de 

rovers, doen de vier dieren zich te goed aan al het lekkers op tafel.  

Dit sprookje waarin dieren menselijke eigenschappen hebben, is gebaseerd op een 

oude volksvertelling en gaat in allerlei variaties zowel in Europa als in Afrika en Azie 

rond. Ook op de Efteling is het ook een geliefd onderwerp.  

Het gele vlak in Jan Groenestein zijn tableau stelt het verlichte raam van de 

rovershut voor. De haan die op de ezel is geklommen kijkt met de hond 

geïnteresseerd naar binnen. De kat waarover verteld wordt dat hij een kop als een 

oorwurm heeft, kijkt naar de beschouwer alsof hij iets zeggen wil.  

De betekenis van het verhaal en het reliëf zal zijn dat mensen geen slachtoffer zijn 

als ze zelf actie ondernemen. Daarbij zal ook de boodschap zijn: samen ben je 

sterker en de goeden zegenvieren over de kwaden. 
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Conditie  

Van de ca 78 tegels zijn er een aantal beschadigd en ontbreekt er zeker éen of 

misschien meerdere tegels.  

Monumentale kunst Jan Groenestein 

Groenestein is opgeleid tot monumentaal kunstenaar. Alle glas-in-loodramen, 

mozaïeken en wandschilderingen –ook in de oude fresco-techniek- voerde hij zelf 

uit’, volgens De Maasbode (13-10-1953). In 1952 publiceerde het vakblad Forum 

een artikel over zijn twaalf sgraffito’s van dieren die hij op de buitenmuren van Artis 

uitvoerde. Hij heeft in die vroege jaren vijftig ook een grote wandschildering in de 

Amsterdamse Stadschouwburg gemaakt. In 1954 kreeg hij zijn eerste percentage 

opdracht van het Rijk: een wandschildering in het Wageningse Biologisch Instituut. 

Een jaar later creëerde hij in het het Ministerie van Landbouw en Visserij op de 

begane grond zwarte, grijze en crèmekleurige sgraffito’s die de ‘De Almacht’ en ‘De 

Schepping’ en ‘De Natuur’ verbeelden. Ook als opdracht van het Rijk beschilderde 
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hij de muur en het plafond in het gebouw van de Gemeenschappelijke Diensten in 

Wageningen. 

In 1959 ontwierp hij in het trappenhuis van het Gasbedrijf Centraal- Nederland een 

baksteenmozaïek en in Diaconnessenhuis in Breda maakte hij een wandschildering. 

Zijn meerdelige mozaïek ’De Continenten’ in het trappenhuis op de Amsterdamse 

middelbare school op de Jan van Eyckstraat heeft net zo’n bijzondere geometrisch 

formaat als het Leidse mozaïek. In Leiden heeft hij ook een mozaïek gemaakt in de 

Constructie-werkplaatsen, Zoeterwoudseweg 1. Het fabriekscomplex is gesloopt.  

 

   

Groenestein, Mozaïek Jan van Eyckstraat                Groenestein, Sgraffito Minsterie van Landbouw 1955 

In De Telegraaf verklaarde hij dat monumentale opdrachten voor figuratieve kunst 

moeilijker te krijgen waren: ‘De architecten plegen te zeggen: bij voorkeur abstract, 

dan lopen we het minste risico’. (‘Wandschildering Groenestein siert ziekenhuis in 

Breda’, De Telegraaf 28-4-1959) 

 

Contexten 

Jan Groenestein of voluit Johannes Maria 

Groenestein ging tijdens de Tweede Wereldoorlog in 

Amsterdam naar de Rijksnormaalschool voor 

Tekenleraren en volgde van 1943 tot 1948 op de 

Rijksacademie van Beeldende Kunsten de lessen 

Monumentale en Versierende Kunsten bij professor 

Campendonk. Direct na de Rijksacademie kreeg hij 

van koningin Wilhelmina de opdracht om een 

schilderij te maken van haar twee kleindochters, kroonprinses Beatrix en prinses 

Irene op hun paarden. Zijn opdracht werd in veel kranten bekend gemaakt. Hij 

mocht drie dagen op Paleis Het Loo logeren en dat was voor de jonge kunstenaar 
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met zijn onvervalste Amsterdamse accent een hele eer, zo vertelde hij later in een 

interview. Zijn tweede koninklijke opdracht kreeg hij in 1966, om voor het huwelijk 

van prinses Beatrix met Claus von Amsberg een schilderij te maken. 

Groenestein, zoon van een Amsterdamse groenteboer, tekende volgens eigen 

zeggen al paarden toen hij nog een kleuter was. Zijn vader had zo’n ‘hit’ voor zijn 

groentekar. Door zijn voorliefde voor dieren werd hij in 1957 in een krant: ‘een 

onzer begaafste dierschilders’ genoemd.  

Hij was lid van de Vereniging van beoefenaars van Beeldende Kunsten (VbMK) die 

een ballotage hield op vakbekwaamheid. Naast de vele opdrachten was hij docent 

op de Katholieke Leergangen en de Academie voor Bouwkunst, beide in Tilburg. 

Zijn werk was in groepsverband te zien op de tentoonstellingen van De Realisten, in 

het Amsterdamse Stedelijk Museum (1956 en 1963), in het Museum Prinsenhof in 

Delft (1954 en 1958), bij Galerie Buffa en Galerie De Boer. Hij won verschillende 

prijzen waaronder de Willink van Collenprijs in 1953.  

Groenestein overleed op 52-jarige leeftijd op 27-11-1971. 
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  BOSHUIZERLAAN 11-13   R.K. ANTONIUS VAN PADUAKERK  

                                                    

1966 

 

Zesdelig glas-in-loodraam 

 

Kunstenaar, Louis Smeets (1918-2005) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde  

Louis Smeets uit Venlo is een redelijk bekende kunstenaar die twintig jaar in 

de schaduw van de bekende kunstenaar Joep Nicolas werkte. Deze glas-in-

loodramen behoren tot de vroege ‘totaal abstracte’ ramen in katholieke 

kerken. Het voegt zich in de geschiedenis van de modernisering van 

katholieke kunst na het Tweede Concilie van Rome.   

2. Cultuurhistorische waarde 

Dit ensemble van deze sobere maar nog authentieke kerk met de dynamische 

ramenpartijen vormen binnen Leiden een unicum.  

3. Architectuurhistorische waarde 

De glas-in-loodramen met expressionistische kleuren zijn spectaculair gezien 

vanuit de kerkzaal. De kerk functioneert als drager van het kunstwerk.  

 

    

   

Architectonische context 

De zuid- en de westgevel van de Rooms-katholieke Sint Antonius van Paduakerk 

aan de Boshuizerlaan 11-13 zijn verfraaid met meerdere glas-in-loodramen van de 

kunstenaar Louis Smeets (1918-2005).  

Het kerkgebouw op de hoek van de Churchilllaan en de Vijf Meilaan, maakt deel uit 

van een complex met voorplein, pastorie met aanvankelijk ook een ontmoetings-

centrum op palen dat later verbouwd is tot bedrijfspand. Naast de kerk-
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bijeenkomsten voor ca 800 mensen is het kerkgebouw oorspronkelijk ook bedoeld 

als concertzaal, feestzaal voor bruiloften en vergaderruimte. Dat het voorplein 

ontworpen is als de buitenruimte van het gebouw is zichtbaar door het transparante 

glazen pui dat de binnenruimte van de buitenruimte scheidt en door de vrijwel 

originele lantaarnpalen die zowel binnen als buiten staan.  

Het kerkgebouw met de vierkante plattegrond is in 1966 gebouwd door architect 

Herman Campman (1926-1993) van het architectenbureau Hendriks, Campman en 

Tennekes in opdracht van de in 1961 opgerichtte Antonius-parochie door de 

bisschop van Rotterdam, Mgr M.A. Jansen. 

De grootste serie glas-in-loodramen bevindt zich in de westgevel. Deze gevel aan 

de Churchilllaan is verbijzonderd door een dakrand met zaagtandmotief. Het heeft 

zowel een open karakter door de glas-in-loodramen maar ook een gesloten 

karakter door de vrijstaande witgepleisterde blinde muur in het midden. De glas-in-

loodramen zijn boven en aan weerszijden van de blinde muur geplaatst. 

 

  

De zwartwit krantenfoto is in spiegelbeeld afgebeeld om de raamindeling vanuit het interieur  

te verduidelijken.  

Te hoge struiken en bomen nemen tegenwoordig het zicht op de ramen weg voor 

de voorbijgangers. Overdag vallen de glas-in-loodramen niet op, maar ’s avonds als 

de zaal verlicht is, zal het effect zonder struiken en bomen vanaf de straat 

spectaculair zijn. Het effect van het glas-in-lood is overdag vanuit de kerkzaal 

indrukwekkend. Als de zon er op schijnt, verlicht het de kerkzaal op een bijzondere 
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manier. Gecombineerd met het nog vrijwel oorspronkelijke interieur met golvend 

dak, is het geheel een van de meest authentieke jaren-zestig gebouwen van Leiden. 

Het sobere maar fraaie gebouw functioneert als de drager van het kunstwerk. Samen 

met de zeven kleine glas-in-loodramen –die apart beschreven worden- in de 

zuidgevel vormt het een ensemble.  

Overigens zou er in de kerk, volgens de Leidsche Courant 27-4-1966, ook nog het 

beeld Sint Anthonius, gemaakt door de bekende beeldhouwer Oswald Wenckebach 

aanwezig moeten zijn. 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Vanuit het interieur gezien bevindt zich in de westgevel aan de rechterkant, het 

grootste raam met daarnaast onder het dak, vier driehoekige vensters  

–tympaanvensters- en aan de linkerkant een half hoog venster. In de blinde wand 

waarachter de biechtruimte schuil gaat, is nog een kleiner rechthoekig glas-in-

loodraam aanwezig. 

Het grootste glas-in-loodraam is het motiefraam, ‘het Paulusraam’. Het is in het 

midden ca 5.50 meter hoog en ca 4.40 meter breed en verdeeld in 25 vensters van 

5 rijen en 5 kolommen. De hoogste vensterrij heeft ook een tympaanvorm.  

De kerkzaal is aan de westzijde ca 23.80 meter lang en noordkant ca 21.60 breed.  

Tussen het vierde tympaanvenster en het halfhoge raam aan de linkerkant is een 

scheidingsmuur geplaatst om een aparte dagkerk te creëeren. Dit deel van de 

westmuur is 4.60 meter breed.  

De kleuren van het zesdelige glas-in-loodraam zijn overwegend verschillende 

blauwtinten met rode, oranje gele en groene accenten. In een van de 

kranteninterviews over deze ramen vertelde Smeets dat hij bewust koos voor glas 

zonder brandschildering omdat hij op deze locatie transparant gekleurd glas beter 

vond passen. Louis Smeets was glazenier en maakte zijn glasramen zelf op zijn 

atelier. Hij heeft de opdracht in september 1965 gekregen en ze zijn in april 1966 

geplaatst. 

De compositie bestaat uit slingerende vormen, lijnen en vlakken en lijken organisch 

gevormd. De bovenste helft van het grote raam heeft een centrifugale vorm dat een 

associatie geeft met een rondkolkende waterstroom of het episch centrum van een 

een orkaan.  

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl van Louis Smeets was in het begin van de jaren vijftig figuratief met heldere 
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kleuren. In de jaren zestig groeide zijn stijl van een figuratieve abstractie naar een 

totale abstractie van het abstract-expressionisme. Smeets raam is geen ‘art pour 

l’art maar een compositie met de expressieve kleuren dat een beroep doet op de 

ziel en de emotie die aan de basis liggen van het religieuze gevoel. Abstracte kunst 

is zonder de figuratieve figuren die heiligen verbeelden ook voor niet-gelovigen 

aantrekkelijk.  

Het Dagblad van Noord Limburg schreef op 12-3-1966: ‘De opdracht luidde aldus: 

een serie ramen te vervaardigen, geïnspireerd op de persoon en het leven van Sint-

Paulus. Opdrachtgever, architect en kunstenaar werden het er snel over eens dat in 

deze moderne kerk kleurige ramen met een non-figuratieve voorstelling zeer goed 

tot hun recht zouden komen.’ 

Abstracte ramen maken de beschouwer nieuwsgierig en nodigen uit om de 

symboliek te willen begrijpen als een zoektocht naar de religieuze zingeving. De 

Leidse Courant verduidelijkte op 27-4-1966 de symbolische betekenis: ‘Men moet 

dan ook de symboliek in de kleur terugvinden, een symboliek, die ontleend is aan 

het leven van apostel Paulus. (…) De hoofdkleuren van deze onderdelen gaan van 

licht naar donkerder tot bloedrood: licht voor het motiefraam ‘Paulus’, de vier 

tympanons respectievelijk ‘Paulus de tentenmaker’ en de vier missiereizen, naar het 

laatst toe donkerder wordend, de groei van de apostel naar een meer bezadigde 

leeftijd verzinnebeeldend, om tenslotte ‘uit te monden’ in het tweede grote raam ‘de 

marteldood’ gesymboliseerd in de kleur van het bloed. Het Dagblad van Noord-

Limburg (12-3-1966) die deze symbolische betekenis bevestigde, voegde hier aan 

toe: ‘Dit martelaarschap van Paulus wordt uitgebeeld in het laatste raam, waarin het 

rood de overheersende kleur is en waarin de beweging van de compositie 

openbloeit, in zichzelf terugkeert en weer uitgroeit, daarmee symboliserend dat het 

bloed van het martelaarschap het zaad voor het nieuwe leven is.’  

Louis Smeets vertelde verder in het Dagblad van Noord-Limburg dat hij Paulus zag 

als: ‘enerzijds de driftige mens, die makkelijk zijn gevoelens de vrije loop laat, maar 

aan de andere kant ook de denker, die steeds opnieuw de ongebonden gevoelens in 

een verstandelijk beredeneerd schema onderbrengt. Zo is deze twee-eenheid in een 

en dezelfde persoon door Louis Smeets enerzijds vertaald in een rijk en boeiend 

kleurenscala, anderzijds in een beweeglijke en ritmische compositie, die muzikaal 

en expressionistisch is, maar waarin ook een bepaalde bezonken en optimistische 

poezië terug te vinden is.’ (…) Men kan misschien het beste spreken van een 

uitbarsting in licht en kleur, die door de kunstenaar uiteindelijk onder controle 
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wordt gehouden.’ De wervelende centrifugale beweging in het motiefraam heeft een 

barokke basis die doet denken aan Bernini’s schepping in de San Pietro in Rome. 

  

                                                            Marc Chagall, Ramen Kathedraal Metz, 1958 

Glas-in-loodramen was een Limburgse specialiteit met Roermond en Maastricht als 

centra. Veel Limburgse kunstenaars hadden een ander palet dan de kunstenaars in 

het noorden. Het vaak warme en heldere expressionistisch kleurgebruik van de 

Limburgers is beïnvloed door de gotische kerkramen van Chartres en de religieuze 

kunst van de moderne kunstenaars als bijvoorbeeld Marc Chagall. Chagall, van 

Joods Russische komaf ontwierp in 1958 helder gele kerkramen voor de kathedraal 

van Metz die jonge bezoeker omschreef als ‘pychedelisch’.  

Abstractie heeft lang weerstand ondervonden in katholieke kringen; de stap naar 

abstracte glas-in-loodramen was voor de Nederlandse katholieke kerkbesturen in 

de jaren vijftig een te grote stap. De invloed voor vernieuwing kwam uit Frankrijk. 

De vakbladen Bouwkundig Tijdschrift en Forum volgden met argusogen het 

tijdschrift Art Sacré (1936) dat onder leiding stond van 

de twee Franse paters Dominicanen Pie Raymond 

Régamey en Marie-Alain Couturier. Het hield een 

pleidooi voor kerkelijke kunstopdrachten aan 

moderne schilders ongeacht of ze wel of niet 

katholiek waren, zoals ze demonsteerden in het Art-

Sacré kerkje Notre-Dame-de Toute-Grace in Assy 

(1948-1951) van architect Novarini waaraan Fernand 

Bazaine, doopkapel Audincourt   Leger, George Rouault en Jean Bazaine hadden 

gewerkt. Een van de eerste totaal abstracte ramen met expressionistische kleuren 
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zijn de glasramen van Jean Bazaine in de doopkapel van de Art-Sacré kerk, Eglise de 

Sacré-Coeur d’Audincourt (1951). Opmerkelijk is wel dat de Franse paters zoveel 

vertrouwen hadden in de kunstenaars, iets wat in het Vaticaan niet werd gedeeld. De 

Nederlandse bisschoppen volgden het kunstbeleid van de Romeinse Curie, stelt Jos 

Pouls in ‘Tussen Parijs en Rome’ (www.jospouls.nl) maar pater Régamey vond dat 

ook de Nederlandse religieuze kunst aan vernieuwing toe was. Het Nederlandse 

publiek bezocht in 1951 grote getalen de expositie ‘Moderne religieuze kunst in 

Frankrijk’ in het Van Abbemuseum waar Edy de Wilde veel expressionistische en 

kubistische religieuze kunst toonde. Daarna bleef nog tien jaar lang de figuratieve 

en geabstraheerde figuratieve kunst toonaangevend in de kerken. Na het Tweede 

Vaticaans Concilie (1962-1965) accepteerde ook de Rooms-katholieke kerk 

moderne kunst. Welke ramen uiteindelijk de eerste totaal abstracte katholieke 

glaswanden zijn, is nog niet uitgezocht maar tot die tijd maken ook deze abstracte 

ramen van Louis Smeets een kans. Binnen het –beperkte- oeuvre van Louis Smeets 

hebben de ramen waarde als een van zijn meest representatieve kunstwerken. 

 

Conditie  

Alle ramen verkeren in goede conditie. Het zesdelige-glas-in-loodraam verdient wel 

ruimte om bekeken te kunnen worden door aan het exterieur aan de zijde van de 

Churchillaan de bomen te snoeien en de struiken laag te houden.   

Willibrordusschool Venlo 1964 
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Monumentale kunst Louis Smeets 

Louis Smeets maakte glas-in-loodramen, mozaïeken en 

schilderijen en heeft daarnaast na 1954, twintig jaar lang als 

glazenier veel werk uitgevoerd voor de bekende kunstenaar 

Joep Nicolas. Een van zijn vroegste monumentale kunstwerken 

maakte hij in 1949 samen met Jan Dijker in het inmiddels 

gesloopte Café National in Venlo. Twee jaar later voorzag hij 

de Lambertuskerk in Blerick van meerdere ramen. De ramen in 

de burgemeesterskamer van het Venlose raadhuis die hij in 

1952 maakte, waren een cadeau van de Venlose jeugd aan de 

burgemeester.  

Tot ca 1952 had hij een periode met een volle opdrachten-portefeuille waarin hij 

het trappenhuis van het Millitairentehuis in Venlo voorzag van een raam met 

wapens, voor de kapel van Huize Nazareth in Venlo drie ramen ontwierp en 

uitvoerde en in de kerk van de kerk in IJsselsteijn het raam met de Heilige Isodorus 

maakte. Zijn grootste opdracht was indertijd voor tien ramen in de missiekerk in 

Sint Maarten. Ze stellen het bijbelse thema de Blijde en Glorievolle Geheimen voor.  

In 1956 kreeg hij de eervolle opdracht van de gemeente Venlo om twee 

gebrandschilderde ramen voor het stadhuis in Gouda te maken die Venlo aan Gouda 

aanbood als dank voor de na-oorlogse hulp. Dat leverde hem ook meteen de 

opdracht op om vijf ramen te maken met met historische voorstellingen voor de 

commissiekamer Goudse stadhuis. 

 

Foto uit Lou Moonen, Buun 2004 
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In 1963-1964 kreeg hij twee overzeese opdrachten. De Bisschop van Willemstad 

vroeg hem om glas-in-loodramen in de Dominicaner kerk in Willemstad op Curacao 

te maken en daarna volgde de opdracht voor glas-in-loodramen voor een 

visserskerk op Sint Maarten. in Baarlo in de gemeente Maasbree maakte hij indertijd 

een mozaïek voor een gymzaal en in Venlo ook voor de gymzaal een groot 

ijzerplastiek. ‘De structuur in wandglas en opaline’ die hij voor de Sint 

Willibrordusschool in Venlo in 1964 heeft gemaakt stelt de beweging en de 

gestileerde vorm van de hemellichamen voor in zwart, goud en wit. Hij beglaasde in 

1966 de Rooms-katholieke kerk aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam. En er 

is ook werk van hem te vinden in openbare gebouwen in Cuyk en Blerick. 

Contexten 

De in 1918 in Amsterdam geboren Smeets 

verhuisde in 1936 met zijn vader die electriciën 

was en zijn moeder naar Venlo. Hij ging naar de 

kweekschool voor onderwijzers maar besloot 

nog voor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog om geen onderwijzer maar 

kunstenaar te worden en nam les bij Sef Moonen. 

Tijdens de oorlog specialiseerde zich in opaline en siersmeedwerk en na de oorlog 

vond hij werk in de Tegelse keramiek en in het glas-in-lood atelier Van Straten in 

Utrecht. Eind jaren veertig keerde hij terug naar Venlo en wist al een aardig aantal 

opdrachten te bemachtigen vooral figuratieve glas-in-loodramen. Door zijn huwelijk 

in 1950 met Riet Geutjes, van het familiebedrijf Glasatelier Geutjes, werd hij 

compagnon van het Glasatelier Geutjes en Smeets.  

Een paar jaar later ontmoette hij in het Glasatelier Joep Nicolas. Nicolas onder de 

indruk van Smeets ‘vakmanschap en zijn bizondere gave voor coloriet-keuze’, 

haalde hem over om zijn assistent te worden zodat hij nog een paar jaar terug naar 

New York kon gaan waar hij sinds de jaren veertig werkte. Dat Smeets zich mede 

daarom terugtrok uit het Glasatelier werd hem door zijn schoonfamilie niet in dank 

afgenomen. Joep Nicolas, zoon van de glazenier Charles en kleinzoon van Frans, 

heeft als vernieuwer in de katholieke kunst naam opgebouwd. Hij was internationaal 

een bekende kunstenaar en bezat een indrukwekkend netwerk van belangrijke 

opdrachtgevers en een goed gevulde opdrachten-portefeuille zoals talloze 

kerkramen in de Verenigde Staten en in Nederland 25 ramen in de Oude Kerk in 

Delft. Hij liet zich helpen door zijn dochter Silvia en neef Joep maar  
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Louis Smeets voor Joep Nicolas, -in 2006 gesloopte- Don Boscokerk uit 1961 in Alkmaar.  

volgens Lou Moonen heeft hij met Smeets op 111 locaties zowel in Nederland als in 

de Verenigde Staten meer dan 360 glas-in-loodramen gemaakt. Bijzonder is dat 

Nicolas voor een onbekend aantal opdrachten, niet alleen de uitvoering maar ook 

het ontwerp aan Smeets heeft overgelaten. Smeets schreef in 1966 op de 

informatiekaart Culturele Raad Limburg: ‘Vanaf 1954 veel vóór en met Joep Nicolas 

gewerkt, in zijn techniek en enkele werken voor hem in mijn eigen techniek.’ De 

ramen in de Don Boscokerk in Alkmaar en in de basiliek van Sint Odilienberg staan 

bijvoorbeeld op naam van Nicolas maar zijn gemaakt door Smeets, zo bewijst 

Moonen. De samenwerking duurde tot het overlijden van Nicolas in 1972 en daarna 

is het contact tussen de familie Nicolas en Smeets verbroken: in het boek over Joep 

Nicolas uit 1978 wordt hij maar drie keer genoemd.  

Het werk dat Louis Smeets op zijn eigen naam maakte zijn in de kranten van 

destijds gepubliceerd. In 1954 richtte Smeets met ondermeer Pierre van Soest de 

Kunstkring Venlo op met wie hij regelmatig in groepsverband exposeerde met 

ondermeer Sylvia Nicolas. In 1964 ging het verder als de Kunstkring Kyra.  

Smeets exposeerde met groepsexposities in Aken, Krefeld, Venlo, Eindhoven, 

Venray, Mook en Roermond en een aantal malen met soloexposities in galeries zoals 

de Riet in Panningen, in 1965 in de jongerensocieteit IL ’56 in Venlo, in Hasselt en 

Venlo in 1966. 

Zijn vakkennis maakte hem ook waardevol als docent. Hij heeft les gegeven aan het 

gymnasium voor jongens in Steijl en aan de, mede door hem opgerichtte Vrije 

Academie in Venlo. Hij overleed in 2005. 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde

De kunstenaar Louis Smeets uit Venlo heeft twintig jaar in de schaduw van de

bekende kunstenaar Joep Nicolas gewerkt. Deze glas-in-loodramen behoren

tot de vroege ‘totaal abstracte’ ramen in katholieke kerken. Het voegt zich in

de geschiedenis van de modernisering van katholieke kunst na het Tweede

Concilie van Rome.

2. Cultuurhistorische waarde

Dit ensemble van deze sobere maar nog authentieke kerk met de dynamische

ramenpartijen vormt binnen Leiden een unicum.

3. Architectuurhistorische waarde

De zeven glas-in-loodramen met expressionistische kleuren zijn

beeldondersteunend.

Architectonische context 

De zuidgevel van de Rooms-Katholieke Sint Antonius van Paduakerk aan de 

Boshuizerlaan 11-13 heeft zeven kleine vierkante glas-in-loodramen van de 

kunstenaar Louis Smeets (1918-2005). De westgevel is een groot raam dat uit zes 

grote delen bestaat en wordt apart beschreven. Ze vormen samen wel een ensemble. 

Het kerkgebouw op de hoek van de Churchilllaan en de Vijf Meilaan, maakt deel uit 

van een complex met een voorplein, een pastorie met aanvankelijk ook een 

ontmoetingscentrum ‘op palen’ dat later verbouwd is tot bedrijfspand. Naast de 

kerkbijeenkomsten voor ca 800 mensen is het kerkgebouw oorspronkelijk ook 
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bedoeld als concertzaal, feestzaal voor bruiloften en vergaderruimte. Dat het 

voorplein ontworpen is als de buitenruimte van het gebouw is zichtbaar door het 

transparante glazen pui dat de binnenruimte van de buitenruimte scheidt en door 

de –van oorsprong- zelfde lantaarnpalen die zowel binnen als buiten staan. De twee 

lantaarnpalen buiten zijn niet meer origineel maar de tien palen die binnen staan, 

zijn dat wel met uitzondering van het ontbreken van de glazen bollen. 

Het kerkgebouw met een vierkante plattegrond is in 1966 gebouwd door architect 

Herman Campman (1926-1993) van het architectenbureau Hendriks, Campman en 

Tennekes in opdracht van de in 1961 opgerichte Antonius-parochie door de 

bisschop van Rotterdam, Mgr. M.A. Jansen. 

Het grootste, zevendelige glas-in-loodraam bevindt zich in de westgevel aan de 

Churchilllaan. Deze gevel is verbijzonderd door een dakrand met zaagtandmotief. 

Overigens zou er in de kerk, volgens de Leidse Courant, 27-4-1966 ook nog het 

bronzen beeld Sint Anthonius aanwezig moeten zijn, gemaakt door de bekende 

beeldhouwer Oswald Wenckebach. 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De zeven vierkante ramen bevinden zich in de Vijf Meilaan-gevel van de ‘dagkerk’ 

die gecreëerd is door een scheidingsmeer tussen het vierde tympaanvenster in de 

westmuur en het halfhoge raam aan de linkerkant. Dit deel van de westmuur is 4.60 

meter breed en 5.50 meter hoog. De bakstenen zuidmuur is naast de zeven glas-in-

loodramen versierd met uitkragende vierkante baksteen vormen van ca. 0.76 meter 

bij 0.76 meter. De zeven ramen zijn op ooghoogte met verschillende afstanden van 

elkaar in de muur geplaatst. 

Louis Smeets was een kunstenaar, glazenier en maakte zijn glasramen zelf op zijn 

atelier. Hij heeft de opdracht in september 1965 gekregen en ze zijn in april 1966 

geplaatst. 

In een van de kranteninterviews over deze ramen, vertelde Smeets dat hij bewust 

koos voor glas zonder brandschildering omdat hij op deze locatie transparant 

gekleurd glas beter vond passen. 

De kleuren van verschillen per raam maar hebben, zo valt aan te nemen, 

overwegend dezelfde kleuren als de het zesdelige-raam in de westgevel.  
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Raam 1: Ik doop u met water.   Raam 2: Ik teken met het kruis en het chrisma 

Raam 3: Ik ontsla u van uw zonden.   Raam 4: Dit is mijn lichaam en mijn bloed 

Raam 5: Ik versterk u met de zalving der zieken. Raam 6: Ik wijd u door handoplegging 
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Raam 7: Het verbond voor het leven 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl van Louis Smeets was in het begin van de jaren vijftig figuratief met heldere 

kleuren. In de jaren zestig groeide zijn stijl van een expressionistische abstractie 

naar totale abstractie. In deze glas-in-loodramen vallen de zinnen op die de ramen 

verklaren. Verder zijn ze vrijwel abstract met hier en daar een figuratieve elementen 

als een hand. De ramen zijn een verbeelding van de Zeven Sacramenten die voor een 

katholiek gelovige van belang is om zo volledig mogelijk uitgevoerd te worden. 

Raam 1: ‘Ik doop u met water’. Het Eerste Sacrament is het Heilige Doopsel. Na de 

geboorte wordt een kind gedoopt en worden de erfzonden weggewassen.  

Raam 2: ‘Ik teken met het kruis en het chrisma’. Het Tweede Sacrament is het 

Heilige Vormsel. Dat is de zending van de Heilige Geest. De vormeling wordt 

gezegend met de Geest van God en dat zal hem bijstaan in zijn leven en er voor 

hem zal zijn, als hij hulp nodig heeft. 

Raam 3: ‘Ik ontsla u van uw zonden’. Het Derde Sacrament gaat over de Biecht. Bij 

de Biecht legt een gelovige zijn schuldgevoel en dus zijn zonden bij God te luister 
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en dit zal deze persoon verder helpen om te leven. De priester kan de gelovige 

vrijspreken uit naam van God. 

Raam 4: ‘Dit is mijn lichaam en mijn bloed’. Het Vierde Sacrament gaat over de 

Heilige Eucharistie. De dankzegging aan God dat hij zijn Zoon heeft gegeven om de 

Zonden van de wereld op zich te nemen. Het vertegenwoordigt het lijden, sterven en 

verrijzenis van Christus. 

Raam 5: ‘Ik versterk u met de zalving de zieken’. Het Vijfde Sacrament is de 

Ziekenzalving. Een ernstig zieke wordt met olie gezegend, wat symbool staat voor 

genezing en kracht geeft. 

Raam 6: ‘Ik wijd u door mijn handoplegging’. Het Zesde Sacrament gaat over de 

Priesterwijding door handoplegging. De geestelijke maakt een bewuste keuze om 

zijn leven in dienst te stellen van God. 

Raam 7: ‘Het verbond voor het leven’. Het Zevende Sacrament is het Huwelijk. God 

staat voor liefde, warmte en geluk en zijn wens dat alle mensen hem liefhebben. 

De Leidse Courant 27-4-1966 illustreerde het artikel over deze nieuwe kerk met 

vier foto’s van de zeven ramen en oordeelde: ‘Het kleurenspel van deze kleine 

ramen is zeer aantrekkelijk en bij nadere beschouwing ontdekt men er ook de min 

of meer figuratieve wijze uitgewerkte symbolen in. Deze symbolen zijn echter 

ondergeschikt aan de tekst, die als het ware over het kleurige vlak is uitgestrooid.’  

Conditie  

De zeven ramen verkeren in goede conditie. 

Louis Smeets, stadhuis Gouda 1956 
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Monumentale kunst Louis Smeets 

Louis Smeets maakte glas-in-loodramen, mozaïeken en 

schilderijen en heeft daarnaast, na 1954, twintig jaar lang als 

glazenier veel werk uitgevoerd voor de bekende kunstenaar 

Joep Nicolas. Een van zijn vroegste monumentale kunstwerken 

maakte hij in 1949 samen met Jan Dijker in het inmiddels 

gesloopte Café National in Venlo. Twee jaar later voorzag hij 

de Lambertuskerk in Blerick van meerdere ramen. De ramen in 

de burgemeesterskamer van het raadhuis in Venlo die hij in 

1952 maakte, waren een cadeau van de Venlose jeugd aan de 

burgemeester.  

Tot ca 1952 had hij een periode met een volle opdrachten-portefeuille waarin hij 

het trappenhuis van het Militaire Tehuis in Venlo voorzag van een raam met wapens, 

drie ramen ontwierp voor de kapel van Huize Nazareth in Venlo en in de kerk van 

IJsselsteijn het raam met de Heilige Isodorus maakte. Zijn grootste opdracht was 

voor tien ramen in de missiekerk in Sint Maarten. Ze stellen het Bijbelse thema de 

Blijde en Glorievolle Geheimen voor.  

In 1956 kreeg hij de eervolle opdracht van de gemeente Venlo om twee 

gebrandschilderde ramen voor het stadhuis in Gouda te maken. die Venlo aan 

Gouda aanbood als dank voor de naoorlogse hulp. Dat leverde hem ook meteen de 

opdracht op om vijf ramen te maken met historische voorstellingen voor de 

commissiekamer Goudse stadhuis. 

Foto uit Lou Moonen, uit het tijdschrift Buun 2004 
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In 1963-1964 kreeg hij twee overzeese opdrachten. De Bisschop van Willemstad 

vroeg hem om glas-in-loodramen in de Dominicaner kerk in Willemstad op Curaçao 

te maken en daarna volgde de opdracht voor glas-in-loodramen voor een 

visserskerk op Sint Maarten. In Baarlo in de gemeente Maasbree maakte hij indertijd 

een mozaïek voor een gymzaal en in Venlo een groot ijzerplastiek ook voor de 

gymzaal. ‘De structuur in wandglas en opaline’ die hij voor de St. Willibrordusschool 

in Venlo in 1964 heeft gemaakt, stelt in zwart, goud en wit in gestileerde vorm, de 

beweging voor van de hemellichamen. Hij beglaasde in 1966 de Rooms-Katholieke 

kerk aan de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam. En er is ook werk van hem te 

vinden in openbare gebouwen in Cuyk en Blerick. 

Contexten 

De in 1918 in Amsterdam geboren Smeets 

verhuisde in 1936 met zijn vader die elektricien 

was en zijn moeder naar Venlo. Hij ging naar de 

kweekschool voor onderwijzers maar besloot 

nog voor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog om geen onderwijzer maar 

kunstenaar te worden en nam les bij Sjef 

Moonen. Tijdens de oorlog specialiseerde zich in opaline en siersmeedwerk en na de 

oorlog vond hij werk bij de Tegelse Keramiek en in het glas-in-lood atelier Van 

Straten in Utrecht. Eind jaren veertig keerde hij terug naar Venlo en wist een aardig 

aantal opdrachten te bemachtigen. Het ging vooral om figuratieve glas-in-

loodramen. Door zijn huwelijk in 1950 met Riet Geutjes, van het familiebedrijf 

Glasatelier Geutjes, werd hij compagnon van het Glasatelier Geutjes en Smeets.  

Een paar jaar later ontmoette hij in het Glasatelier Joep Nicolas. Nicolas onder de 

indruk van Smeets ‘vakmanschap en zijn bijzondere gave voor coloriet-keuze’, 

haalde hem over om zijn assistent te worden zodat hij nog een paar jaar terug naar 

New York kon gaan waar hij sinds de jaren veertig werkte. Dat Smeets zich mede 

daarom terugtrok uit het Glasatelier, werd hem door zijn schoonfamilie niet in dank 

afgenomen. Joep Nicolas, zoon van de glazenier Charles en kleinzoon van Frans, 

heeft als vernieuwer in de katholieke kunst naam opgebouwd. Hij was internationaal 

een bekende kunstenaar en bezat een indrukwekkend netwerk van belangrijke 

opdrachtgevers en een goed gevulde opdrachten-portefeuille zoals talloze 

kerkramen in de Verenigde Staten en in Nederland 25 ramen in de Oude Kerk in 

Delft. Hij liet zich helpen door zijn dochter Silvia en neef Joep maar  
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Louis Smeets voor Joep Nicolas, -in 2006 gesloopte- Don Boscokerk uit 1961 in Alkmaar. 

volgens Lou Moonen in het tijdschrift Buun, heeft hij met Smeets op 111 locaties 

zowel in Nederland als in de Verenigde Staten meer dan 360 glas-in-loodramen 

gemaakt. Bijzonder is dat Nicolas voor een onbekend aantal opdrachten, niet alleen 

de uitvoering maar ook het ontwerp aan Smeets heeft overgelaten. Smeets schreef 

in 1966 op de informatiekaart Culturele Raad Limburg: ‘Vanaf 1954 veel vóór en 

met Joep Nicolas gewerkt, in zijn techniek en enkele werken voor hem in mijn eigen 

techniek.’ De ramen in de Don Boscokerk in Alkmaar en in de basiliek van Sint 

Odilienberg staan bijvoorbeeld op naam van Nicolas maar zijn gemaakt door 

Smeets, zo stelt Moonen. De samenwerking duurde tot het overlijden van Nicolas in 

1972 en daarna is het contact tussen de familie Nicolas en Smeets verbroken: in het 

boek over Joep Nicolas uit 1978 wordt hij maar drie keer genoemd.  

Het werk dat Louis Smeets op zijn eigen naam maakte zijn in de kranten van 

destijds gepubliceerd. In 1954 richtte Smeets met onder meer Pierre van Soest de 

Kunstkring Venlo op met wie hij regelmatig in groepsverband exposeerde met onder 

meer Sylvia Nicolas. In 1964 ging het door onder de naam Kunstkring Kyra.  

Smeets nam deel aan groepsexposities in Aken, Krefeld, Venlo, Eindhoven, Venray, 

Mook en Roermond en ook maakte hij een aantal malen met solo-exposities in 

galeries zoals de Riet in Panningen, in 1965 in de jongerensocieteit IL ’56 in Venlo, 

in Hasselt en Venlo in 1966. 

Zijn vakkennis maakte hem ook waardevol als docent. Hij heeft les gegeven aan het 

gymnasium voor jongens in Steyl en aan de, mede door hem opgerichte Vrije 

Academie in Venlo. Hij overleed in 2005. 
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  EIJMERSPOELSTRAAT  3      ST-AGNES LYCEUM  

 

1966        (herkomstlocatie) 

 

Keramisch reliëf 

 

Kunstenaar Josje Smit (1915-2003) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde  

Dit reliëf van Josje Smit heeft waarde als exponent van de abstracte 

expressionistische stijl die zich in de jaren zestig ontwikkelde.  

2. Cultuurhistorische waarde 

Voor Leiden heeft dit reliëf waarde als laatste tastbare en herkenbare 

onderdeel van de gesloopte St-Agnèslyceum. Het is het tweede kunstwerk van 

Josje Smit in Leiden. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Het gekleurde reliëf heeft een extraverte uitstraling en had op deze bijzondere 

plek in de gang een verrassingseffect. Het gaf de ruimte een karaktervolle 

betekenis. Het expressionistische werk paste bij de abstracte koele vormen 

van het schoolgebouw.  

           

Architectuurhistorische context 

Voordat in 2013 het Sint-Agnès lyceum werd gesloopt, bevond zich in de korte 

gangmuur aan de noordwest kant van het gebouw, het keramische reliëf gemaakt 

door de kunstenaar Josje Smit. De Gemeente Leiden heeft het tijdelijk opgeslagen. 

De school had een L-vormige plattegrond waarvan het grootste deel evenwijdig aan 

de Mariënpoelstraat en de Kagerstraat lag. Het kunstwerk bevond zich in de knik 

van het gebouw en had een plek waar het veel licht ontving. Het was voor de sloop 

gemetseld op een lichtgele baksteenmuur gemetseld in Vlaams Verband met een 

lichte voeg. Het gekleurde reliëf heeft een extraverte uitstraling en had op deze 

bijzondere plek een verrassingseffect. Het gaf de gang een karaktervolle betekenis. 
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Het expressionistische werk paste bij de abstracte koele vormen van het 

schoolgebouw.  

Josje Smit heeft –waarschijnlijk- de opdracht gekregen van het Architectenbureau 

Van Oerle, Schrama en Bos die deze Katholieke Middelbare Meisjesschool Sint-

Agnès bouwde voor de Rooms-Katholieke Zusters der Liefde. Dit architectenbureau 

bouwde ook het Zoölogisch Laboratorium aan de Kaiserstraat in Leiden waar voor 

Josje Smit in 1958 ook een keramisch reliëf maakte.  

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het kunstwerk is een keramisch reliëf. Het abstracte kunstwerk is opgebouwd uit 

grote vlakken die rechte, ovale en gebogen vormen hebben. Het reliëf oogt als losse 

puzzelstukjes met meerdere contouren. De afmetingen van het werk is circa 2.00 

meter hoog en 2.50 meter breed.  

Het reliëf bestaat uit drie donkergroene vormen met een glad en lichtgolvend 

oppervlak. Twee groene vlakken bevinden zich onder in de compositie en een aan 

de bovenkant. In het midden heeft Josje Smit een met kruisjes bekraste horizontale 

bruine vorm geplaatst waarin ze een halve ovaal uitgesneden heeft en die als het 

ware omgeklapt heeft. De meeste aandacht gaat uit naar twee helderrode fantasie 

vormen met heldere witte en groene rondjes. De compositie bestaat verder uit vier 

grijsblauwe en drie witte blokken. De groene vloer van de gang en de deuren 

hadden vrijwel dezelfde kleuren als die van het kunstwerk.  

Stijl, betekenis en inspiratie 

Josje Smit maakte in het begin van de jaren vijftig figuratieve en expressionistische 

kunstwerken. In de jaren zestig en zeventig werkte zij in een abstracte stijl. Het 

reliëf van St-Agnèslyceum dateert van 1966 en is volledig abstract. Het toont 

overeenkomsten met een van haar andere abstracte werken uit dezelfde periode dat 

ze gemaakt heeft voor Rooms-Katholieke Lagere School St-Michael (later Mavo 

Nieuw West) in Meer en Vaart 290 in Amsterdam Osdorp. Dat bestaat ook uit 

verschillende delen, heeft dezelfde kleuren en organische vormen waaronder ook de 

rode vormen met witte stippen. Oorspronkelijk was het ook bevestigd op de 

bakstenen wand van de aula maar na een modernisatie van de Mavo is de aula 

personeels-ruimte geworden en zijn de baksteenmuren gestuct. Het kunstwerk 

staat daar tegenwoordig weggemoffeld achter een kopieermachine. 
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Conditie  

De conditie van het keramische deel van het kunstwerk lijkt goed. De achtergrond 

met de lichtgele bakstenen achtergrond is vanzelfsprekend gesloopt. 

 

     

Rooms-Katholieke Lagere School St-Michael in Amsterdam-Osdorp in 1966 en in 2006              

Monumentale kunst Josje Smit 

Josje Smit heeft een vrij groot aantal monumentale kunstwerken gemaakt. Ze 

ontwierp naast keramische werk, ook ijzerreliëfs, wandkleden en betonnen 

sculpturen als speelobjecten. In Amsterdam staan nog ze nog op talloze 

schoolpleinen. Haar eerste percentage opdracht van het Rijk, kreeg ze in 1958 voor 

het reliëf in het Zoölogisch Laboratorium (Torengebouw) in de Kaiserstraat 63 in 
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Leiden dat door van de architecten Van Oerle en Schrama is gebouwd. 

Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff gaf haar in 1960 de eervolle rijkspercentage 

opdracht voor een appliqué wandkleed voor de ministeriële vergaderzaal van het 

Ministerie van Landbouw en Visserij. In het kleed zijn de zon, planten, visjes en 

vogels afgebeeld.  

Haar wandkleden bevinden zich op de Nederlandse Ambassade in Washington, in 

het St-Jansziekenhuis in Gouda, bij Cemsto, bij de Goudsche Levensverzekering 

Maatschappij en de Fries-Groningsche Hypotheekbank. Ze liet haar kleden weven bij 

de gobelinweverij Quadriga in Amsterdam.  

 

     

      

     Rijks Hogere Burgerschool Krugerlaan Gouda,1965 (foto boven: Wikipedia) 

Een reliëf dat net zo abstract is als het reliëf van Sint Agneslyceum, heeft ze voor de 

Rijks Middelbare Tuinbouwschool in Aalsmeer gemaakt. Dat was haar laatste 

percentage opdracht van het Rijk. Andere reliëfs bevinden zich in de Amsterdamse 

Universiteits Bibliotheek, in een ziekenhuis en een §kerk in Parimaribo, in het  

St-Jansziekenhuis in Zaandam, in de Zuivelfabriek ‘Aurora’ in Opmeer, in de 

Boerenleenbank en in het zwembad in Voorschoten, bij het Ingenieursbureau 

Comprimo en in het Europahuis beide in Amsterdam.                                         

319



            

         Keramische wand, Cantina Europahuis Amsterdam Buitenveldert 1964 

 

Contexten 

Josje Smit ( 1926-2003) volgde geen 

kunstenaarsopleiding aan een academie maar 

ontwikkelde zich als keramiste in het Amsterdamse 

keramische atelier Tanagra en als kunstenaar bij 

haar partner de beeldhouwer Cephas Stauthamer. Ze 

woonde en werkte met Stauthamer op de Oudezijds 

Voorburgwal 57 in Amsterdam.  

Haar eerste tentoonstelling hield ze in 1950 bij de 

Haarlemse kunsthandelaar Leffelaar en in het jaar 

daarop deed ze mee aan een groepstentoonstelling van Britse en Nederlandse 

vrouwen. Haar kleden liet ze weven bij de gobelin-weverij Quadriga in Amsterdam. 

Met haar kleden deed ze mee aan de reizende Naaldkunstwerk Tentoonstelling in 

het Van Abbemuseum in Eindhoven, het Provinciaal Museum in Den Bosch en het 

Bisschoppelijk Museum in Haarlem. In de jaren zestig heeft ze deelgenomen aan 

drie groepstentoonstellingen waarvan twee met Stauthamer en in de jaren zeventig 

aan zes groepstentoonstellingen.                                     
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  VIJF  MEILAAN 210     ULO ZUID WEST /MAVO THORBECKE 
  Eduard van Beinumstraat 2 

 

1968 

 

Hout intarsia 

 

Kunstenaar, Wilfred Voet (1935) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het in sloophout uitgevoerde intarsia van Wilfred Voet heeft een 

kunsthistorische basis in het Kubisme van Picasso, Braque en is beïnvloed 

door Afrikaanse beelden. Het is voor die tijd zeldzaam vanwege de bijzondere 

techniek: intarsia en het gebruik van sloophout als materiaal.   

2. Cultuurhistorische waarde 

Het kunstwerk heeft voor Leiden betekenis als een monumentaal kunstwerk 

dat als doel heeft om kunst in de leefomgeving van leerlingen te brengen om 

ze met kunst vertrouwd te laten raken.  

3. Architectuurhistorische waarde 

Het monumentale kunstwerk heeft een beeldbepalende werking in de aula en 

draagt bij aan de bijzondere uitstraling van de aula. Het heeft een 

verrassingseffect op de tussenverdieping van de trap. Het gaat een dialoog 

aan met het schoolgebouw en is betekenisvol op deze locatie. Het beïnvloed 

de werkelijkheid om zich heen. 
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Wilfred Voet, intarsia begane grond en eerste verdieping, school Vijf Meilaan 210 
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Architectonische context 

In de aula van het ID-College dat gebouwd is als de Zuid West ULO /Thorbecke 

MAVO aan de Vijf Meilaan 220 hoek Churchilllaan, is een tweedelige sloophout 

intarsia aanwezig van de kunstenaar Wilfred Voet (1935). De ULO is in februari 1968 

geopend als een HB-80 schoolontwerp van de Leidse stadsarchitect Ir. Theo K.J. 

Koch (1902-1985). De firma Van Heeswijk Bouwsystemen (HB) heeft diverse, vrijwel 

identieke, scholen in Leiden gebouwd. Deze school met patio is een van de fraaiste 

en meest authentieke gebouwen. De aula aan de noordkant van het schoolgebouw 

grenst aan de Vijf Meilaan en heeft hoge verticale ramen met uitzicht op een ruime 

voortuin waarin het beeld ‘Samenspraak’ van Frans de Wit staat. Volgens het Leidsch 

Dagblad, 3-2-1968 heeft Voet ook een wandversiering van 16.00 meter breed bij 

0.90 meter hoog in temperaverf geschilderd. De intarsia en de wandversiering zijn 

tot stand gekomen via de percentageregeling en hebben fl 6.000,00 gekost plus  

fl 240,00 voor de kosten die de Gemeentewerken heeft gemaakt (19-9-1966).  

Het monumentale kunstwerk heeft een beeldbepalende werking in de aula. Het is 

naar achteren geschoven en staat rechts achter de galerij met een trappenhuis en 

achter een plantenbak met een beeldscherm. Het robuuste intarsia draagt bij aan de 

bijzondere uitstraling van de aula. Het heeft een verrassingeffect op de 

tussenverdieping van de trap. Het gaat een dialoog aan met het schoolgebouw en is 

betekenisvol op deze locatie. Het beïnvloed de werkelijkheid om zich heen.  

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

De intarsia, deels op de begane grond en deels op de eerste verdieping, bevindt 

zich aan de westkant van de aula, dichtbij de ramen. De delen worden door een 

galerij met een trappenhuis van elkaar worden gescheiden maar vormen 

compositorisch een geheel. Beide delen zijn ca. 1.50 meter breed; de onderste is 

2.60 meter hoog en de bovenste is 3.80 meter. Het is opgebouwd uit oud gebeitst 

sloophout met kleurschakeringen tussen donker- en lichtgrijs, donker- en 

lichtbruin en wit. De meeste gezaagde vormen zijn plat maar er zijn ook delen van 

stoelpoten te ontdekken. De kunstenaar heeft ze met verschillende soorten spijkers 

op een ondergrond getimmerd. De optische diepte suggestie wordt alleen gewekt 

door het gebruik van donker- en licht gebeitst hout waarbij de donkere kleur naar 

achteren wijkt en de lichte naar voren komt.  

Het is zeldzaam vanwege de bijzondere methode en het materiaal. In de 

monumentale kunst zijn er in die tijd weinig intarsia’s met sloophout gemaakt. 
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Intarsia is het inleggen in hout met contrasterende kleuren hout. Het is een 

Italiaanse techniek uit de Renaissance met een Spaans-Moorse achtergrond.  

Stijl, betekenis en inspiratie 

Op de verdieping stelt het een vrouw voor. Haar gezicht is wit, haar armen steekt ze 

wijd uit, haar grote borsten en ronde buik doen vermoeden dat ze zwanger is. Ze 

stelt de vruchtbaarheid voor. Het deel op de begane grond verbeeldt planten en 

ronde natuurachtige vormen.  

Het kunstwerk is een geabstraheerde figuratie, dat geïnspireerd lijkt te zijn op 

Afrikaanse maskers en houten vruchtbaarheidsbeelden. Dit in hout uitgevoerde 

kunstwerk heeft een kunsthistorische basis in de geschiedenis van het Kubisme van 

bijvoorbeeld Picasso. Ook Picasso heeft zich laten beïnvloeden door de Afrikaanse 

beelden. De kubisten versimpelden de weergave van een lichaam tot geometrische 

vormen. Braque en Picasso schilderden in de eerste jaren van de twintigste eeuw 

veel in natuurkleuren en maakten ook houtcollages. De kubistische collages van 

sloophout zijn op te vatten als een statement tegen de traditionele bronzen 

beelden. Kunstwerken die zijn gemaakt zijn van oud materiaal, zijn een vorm van 

restverwerking. De intarsia van Voet heeft hierin een relatie met andere kunstwerken 

van ‘hergebruikte materialen’ zoals van Rauschenberg en Kienholz.  

      

Wilfred Voet                                     Picasso, La driada (1908)         Afrikaans houtreliëf 

 

Conditie  

De conditie van het hout lijkt goed ondanks dat het onderste deel bijna in een 
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plantenbak staat. Dat is zeer te prijzen voor de gebruikers en de beheerders van de 

school want het is vanaf het trappenhuis ook goed bereikbaar voor honderden 

jongeren die dagelijks langs het kunstwerk lopen. Het zou beter tot zijn recht 

komen als het beeldscherm dat er nu voor hangt, wordt verplaatst zodat het beter 

zichtbaar wordt.  

 

Monumentale kunst Wilfred Voet 

Wilfred Voet heeft een bescheiden aantal monumentale kunstwerken gemaakt. 

Uitgekozen door de directeur van De Lakenhal, drs Maarten Wurfbain (1935-2016) 

kreeg hij in 1969 een tweede percentageopdracht voor een schoolgebouw nadat hij 

dit ‘fraaie’ kunstwerk in de Thorbecke MAVO maakte, zo oordeelde De Leidse 

Courant in 1969. Hij creëerde de ‘Dynamisch wand’ voor de Aert van Nes 

Montessorischool in Oegstgeest. Het bestaat uit een geraamte met gekleurde 

blokjes van verschillend formaat. De leerlingen van de school die er mee mochten 

spelen, noemden het een ‘ruimtelijk telraam’. Daar waar de intarsia in de Thorbecke 

MAVO nog ‘statisch’ is, geeft Voet met de Dynamische wand de kinderen de 

gelegenheid, dit kunstwerk steeds te veranderen door de rode, gele, groene en 

blauwe blokjes te laten draaien. 

 

     

Wilfred Voet, Dynamische wand (1969)        Wilfred Voet, Wandschildering school Zoetermeer 

Aert van Nes Montessorischool Oegstgeest.  

Een ander kunstwerk heeft Voet gemaakt in de lagere school in Zoetermeer. Het is 

een wandschildering die er uit ziet als een grote pentekening.  
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In de jaren zeventig realiseerde Voet met Jan Sierhuis en Ria Rettich een 

wandschildering in de Nieuwe Kerk ter gelegenheid van de Bevrijding in 1945. 

Contexten 

Wilfred Voet is in de eerste plaats een kunstenaar die 

meer vrij werk heeft gemaakt dan aan opdracht 

gebonden kunstwerken. Geboren in 1935 in Zeist, 

groeide hij op in Arnhem en doorliep het gymnasium in 

Arnhem. Na de middelbare schoolperiode trok hij met 

schoolvriend Peter van Straaten naar Amsterdam om aan 

de Kunstnijverheidschool, de huidige Gerrit Rietveld 

Academie te studeren. Voet won een beurs van Maison 

Descartes en werkte een tijd in Frankrijk. 

Net als de cartonist Peter van Straaten is Voet ook een graficus en exposeerde 

regelmatig zijn werk bij de Printshop Piet Clement op de Amsterdamse 

Prinsengracht.  Hij is daarnaast ook schilder, wandschilder en beeldhouwer. Hij 

werkt het liefste met hout.  

Het vaste inkomen verdiende hij twintig jaar als docent aan de Minerva Academie in 

Groningen. In de jaren zestig waren zijn abstract-figuratieve kunstwerken met enige 

regelmaat te zien in het Leids Academisch Kunstcentrum (LAK) in het 

Academiegebouw. Hij hield indertijd ook tentoonstellingen in het Engelse Sussex. In 

1967 exposeerde hij zijn grafische werk op de groepstentoonstelling in de Lakenhal 

met vooraanstaande kunstenaars als Herman Berserik, Kees Buurman, Contant 

Nieuwenhuys, Wessel Couzijn, Lucebert en Marte Röling. 

Hij was lid van de Beroepsvereniging voor Beeldende Kunstenaars.  
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  CESAR FRANCKSTRAAT 38     APOSTOLISCH GENOOTSCHAP 

                                                         

1969 

 

Keramisch reliëf 

 

Kunstenaar, onbekend 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde  

De kunstenaar die dit keramisch reliëf ontworpen heeft, is niet bekend.  

2. Cultuurhistorische waarde 

Dit reliëf is het embleem van het Apostolisch Genootschap. Het heeft een 

ensemble-waarde met het embleem van het Genootschap aan de gevel van de 

Sumatrastraat 197.  

3. Architectuurhistorische waarde 

Het reliëf heeft een beeldbepalende werking op de voorgevel van het gebouw.  
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Architectonische context 

In de voorgevel, hoog boven de entree van het gebouw van het Apostolisch 

Genootschap aan de César Franckstraat 38 siert het embleem van deze organisatie.  

Het gebouw dat geen kerk is, maar een bijeenkomst- en vergaderruimte van deze 

vrijzinnige religieuze-humanistische organisatie, is een van de twee gebouwen van 

het Genootschap in Leiden. Het eerste staat op de Sumatrastraat 197. De 

plattegrond, van dit door architect Korswagen in 1969 gebouwde complex, is 

rechthoekig met een patio aan de noordzijde en met een ruime voortuin aan de 

voorkant, de westkant. Het is een vrijstaand gebouw omgeven door vier straten en 

bestaat uit een parterrebouw met aan de zuidkant een opbouw als een hoge doos. 

Naast een vergaderzaal met 350 zitplaatsen is er ook een spreekkamer, een 

peuterspeelzaal, een knutselruimte en een keuken aanwezig. 

Het keramische reliëf bevindt zich op het hoge gedeelte van het gebouw en is 

beeldbepalend. 

  

Rechts detail, het embleem op het voormalige gebouw van het Apostolisch Genootschap, 

Sumatrastraat 197 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Omdat het precies boven de entreedeur is gesitueerd, die 2.00 meter breed is, 

wordt het vierkante reliëf geschat op 2.00 meter breed en 2.00 meter hoog. 

Het bestaat uit een 36-delige roodbruin vierkant kader met in het midden een ronde 
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vorm met figuratie. Deze heeft in het midden de kleuren: donkerblauw, 

donkerbruin, beige-geel/geel, oranje en wit. 

Om een keramisch reliëf te maken boetseert de kunstenaar de vorm in klei, laat het 

drogen en snijdt het in verschillende delen omdat het anders niet in de oven past. 

Daarna wordt het gebakken in de oven. De ‘terracotta’ wordt dan met een glaspasta 

beschilderd en opnieuw gebakken. Als het klaar is, wordt het op de ondergrond 

gemetseld. 

Volgens de HVOL is het reliëf vermoedelijk gebakken bij de gerenommeerde 

Pottenbakkerij Ravelli en is het mogelijk gemaakt door Herman Schouten. Over deze 

Schouten is geen informatie te vinden.  

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl van het reliëf waarin twee handen, een fakkel en de wereldkaart zijn 

afgebeeld is ‘Realistisch’ maar door het reusachtige formaat en de heldere kleuren 

doet het denken aan Pop Art. Daar waar Pop Art dagelijkse objecten uitvergroot als 

vorm van provocatie, heeft dit reliëf als embleem een symbolische betekenis. Het 

stelt de beeldmerk of embleem van het Genootschap waarin de vruchtbare relatie 

tussen de oudere en jongere generatie wordt verbeeld. De hand van de oudere 

draagt de brandende fakkel over aan de jongere die het met open hand in ontvangst 

neemt. De achtergrond wordt gevormd door een schematische wereldkaart.  

Het Apostolische Genootschap, opgericht in 1830 is een vrijzinnige religieuze-

humanistische organisatie die zich vanuit Engeland over de wereld heeft verspreid. 

Als humanisten verzetten zij zich tegen het lezen van de Bijbel. Het geloof van Jezus 

staat centraal niet geloof in Jezus. Het mysterie van het leven is voor hen ‘het 

religieuze gevoel, het goddelijke’. Het leven komt volgens deze leer, voort uit de 

scheppingskracht, het heelal, de aarde met haar bronnen en de mens met al haar 

talenten. ‘We geloven in de kracht van de ontmoeting. (..) We willen ons leven zin 

geven door te werken aan vrede, gelijkwaardigheid, respect en duurzaamheid.’  

In de gemeenschap wordt geluisterd naar de man die de Apostel wordt genoemd. 

Op ‘toogdagen’ in de Rotterdamse Doelen komen alle organisaties uit het hele land 

bij elkaar om naar deze Apostel te luisteren.  

 

Conditie  

Het keramisch reliëf verkeert, voor zover zichtbaar, in goede conditie. 

 

332



 

 

  VRIJHEIDSLAAN /  ROSENBURCH 1-193 

 

1972 

 

Keramisch reliëf   

 

Kunstenaar, onbekend 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het reliëf is kunsthistorisch van waarde als een typisch jaren zeventig 

kunstwerk met het heldere oranje, rood en wit. Het is met de 

expressionistische kleuren totaal het tegenovergestelde van de koele 

kleurloze abstractie ook uit deze periode. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Het kunstwerk heeft voor Leiden betekenis als een monumentaal kunstwerk 

dat als doel heeft om kunst in de leefomgeving van de mensen te brengen om 

ze met kunst vertrouwd te laten raken.  

3. Architectuurhistorische waarde 

Het monumentale kunstwerk heeft een beeldbepalende werking bij de entree 

van Rosenburch en draagt bij aan de bijzondere uitstraling van de entree.  

 

 

 

Architectonische context.  

De entree van het het apartemenentencomplex Rosenburch is verfraaid met een 

groot oranje, rood, wit keramisch reliëf van een onbekende kunstenaar.  Het is een 
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beeldbepalend reliëf.  

Het gebouw op een rechthoekige plattegrond heeft zeven woonlagen met een plat 

dak. Het bevindt zich tussen de Vrijheidslaan en Rosenburch in, en grenst aan de 

Vliet. Het is gebouwd door het architectenbureau T.D van Manen uit Noordwijk in 

opdracht van de Stichting De Adelaar, ressorterend onder de Christelijk 

Gereformeerde Kerk. In 1973 waren er al 72 woningen bewoond en een jaar later 

zijn er plannen gemaakt om het uit te breiden tot 156 woningen. De Nieuwe 

Leidsche Courant plaatst op 21 december 1974 een donkere zwartwit foto, waarop 

het reliëf te zien is. Het reliëf bevindt zich in het oudste gedeelte van het gebouw. 

De Vrijheidslaan heeft een oost-west richting. Het reliëf heeft een hoogglans en 

ontvangt noorderlicht.   

Foto in De Nieuwe Leidsche Courant op 21 december 1974 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het reliëf is driedelig met in het midden een grootste gedeelte met een breedte van 

ca. 2.95 meter breed en 2.20 meter hoog. De linkerzijkant bij de entree is 0.64 

meter breed en aan de andere zijde is 0.18 meter breed. 

Het zijn zogenaamde bas-reliëf’s met weinig hoogteverschil in de vormen en is 

uitgevoerd bij De Porceleyne Fles. Het ontwerp is eerst in klei geboetseerd en in 

stukken gesneden die in de oven pasten. Na het droogproces zijn de delen 

gebakken op ca 1200 graden. Het model van gebrande klei, terracotta, is daarna 
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beschilderd met een glazuurpasta en opnieuw gebakken waardoor er een gekleurd 

oppervlak is gecreëerd. De hoge temperatuur van 1200 graden is weersbestendig en 

kan de vorst doorstaan. De basis is een crème-witte achtergrond met een gele en 

oranje vormen. Het wit was een bijzonderheid in die tijd, vertelde Jacques van 

Gaalen die Struktuur 68 heeft opgericht. Helaas is de naam van de kunstenaar niet 

gevonden. Wel is bekend dat het gemaakt is bij De Porceleyne Fles in Delft. Paulina 

Buring van de HVOL vond in Delft een lange lijst met opdrachten maar deze staat er 

niet tussen. In het Archief van De Porceleyne Fles in Delft vonden we een foto van 

het reliëf aan het gebouw Rosenburch maar de naam van de kunstenaar stond er 

helaas niet bij geschreven.  

    

Bouwkeramiek produktie bij De Porceleyne Fles. 
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Stijl, betekenis en inspiratie 

Het reliëf is totaal abstract. Zowel door de witte achtergrond als de oranje, rode 

kleuren doet het denken aan de kunstwerken die Henk Tieman in 1972 maakte voor 

het vliegveld Gassim in Saoedi-Arabië. Die foto van het vliegveld staat naast de foto 

van reliëf van Rosenburch geplakt.  

Opzet voor een publicatie in het Archief De Porceleyne Fles Delft. Helaas staan er geen 

namen bij. 
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Het ontwerp doet ook denken aan een ontwerp dat Bouke IJlstra maakte als 

percentage opdracht van het Rijk. Maar IJlstra verwerkte er figuratieve elementen in 

zoals een kat terwijl dit reliëf compleet abstract is. 

Het is kunsthistorisch van waarde als een typisch jaren zeventig kunstwerk met het 

heldere oranje en rood. Het is met de expressionistische kleuren, totaal het 

tegenovergestelde van de koele kleurloze abstractie uit dezelfde periode.  

Conditie  

Het reliëf, gemaakt bij De Porceleyne Fles is in goede conditie, omdat het op een 

zeer hoge temperatuur wordt gebakken dat zeer weersbestendig is. 

   

 

Literatuur 

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 

Persdocumentatie in het Stedelijk Museum Amsterdam 

Archief De Porceleyne Fles, Delft 
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  SUMATRASTRAAT 120      MEISJESSCHOOL   ‘T STEENEVELT  

 

1974 

 

Metalen reliëf 

 

Kunstenaar Frans de Wit (1942-2004) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het reliëf heeft een kunsthistorische waarde als exponent van 

Constructivistische en Geometrisch-Abstracte Nederlandse kunst. De 

minimalistische esthetiek is typisch voor de jaren zeventig. De abstracte kunst 

is in de jaren zestig binnen het Leidse kunstklimaat avantgardistisch. Dit reliëf 

is een van de vroegste werken van Frans de Wit. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Frans de Wit is een van de bekendste Leidse beeldhouwers die in Nederland 

spraakmakende projecten heeft gerealiseerd zoals de hoge Klimwand (1991) 

in Spaarnwoude dat een jaar lang, elke week te zien was in het 

televisieprogramma Het Simplisties Verbond. Er is in Leiden een prijs voor 

jonge kunstenaars naar hem genoemd: de Frans de Witprijs. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Het kunstwerk is ontworpen voor boven de entree van de school en is op die 

plek zichtbaar voor iedereen. Het abstracte kunstwerk staat symbool voor 

vernieuwing en vooruitgang in de jaren zeventig. Het past bij de abstracte 

vormen van het schoolgebouw. 

Architectonische context 

Het metaalreliëf van de beeldhouwer Frans de Wit (1942-2004) bevond zich tot 

2009 boven de entree van de voormalige schoolgebouw van het Lager Huishoud en 

– Nijverheidsopleiding (LHNO) voor meisjes van de Vereniging Vakscholen voor 

Meisjes voor Leiden en Omstreken ’T Steenevelt op de Sumatrastraat 120. Het 

kunstwerk is verwijderd en opgeslagen door de gemeente. Gemaakt voor deze plek, 

paste het precies in het raamkozijn op de eerste verdieping en was zichtbaar voor 

iedereen. Het abstracte kunstwerk staat symbool voor vernieuwing en vooruitgang 

in de jaren zeventig. Het past bij de abstracte vormen van het schoolgebouw.  

De opdracht voor dit kunstwerk is verstrekt door het Leidse gemeentebestuur in het 

kader van de gemeentelijke 1½ %- regeling, toegepast op de scholenbouw. De 

school, ontworpen door de gemeentarchitect ir. Theo Koch (1902-1985) is 

uitgevoerd als een HB-80 systeemschool.  

Frans de Wit heeft indertijd een aantal foto’s van zijn kunstwerken, waar hij 

uiteraard trots op was, naar Kunst en Bedrijf gestuurd in de hoop op bemiddeling 

van meer opdrachten. Van dit reliëf heeft hij drie foto’s toegevoegd.  
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het kunstwerk is 2.60 meter breed. Het bestaat uit een vierkante metalen plaat met 

daarop gelast twee gestapelde vormen. Een deel steekt aan de onderkant buiten het 

vierkante vlak uit. Aan de linkerkant vormt een blokje het hoogste niveau. Op een 

foto uit 2009 is te zien dat het metaalreliëf hier en daar is geroest. De vorm dat 

buiten het vierkante vlak valt, heeft een fraaie groene kleur gekregen. Het metalen 

kunstwerk is volledig abstract en gemaakt van grijs cortènstaal. Dit metaalsoort 

waarin ijzer, koper, nikkel en chroom is toegevoegd, is een geliefd materiaal bij 

kunstenaars in de jaren zeventig. Vooral in de holten waar de regenwater langer 

blijft liggen, wordt in cortènstaal een fraaie bruine roestlaag gevormd dat het dieper 

liggende materiaal beschermt. De kunstenaar verkoos dit ruige industriële materiaal 

boven de traditionele beeldhouwmateralen als koper en natuursteen.  

                   

Frans de Wit, Metaalreliëf (1974) in cortènstaal, in situ gevel Sumatrastraat 120, foto 2009 

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Dit relief van Frans de Wit uit de jaren zeventig maakt deel uit van zijn Geometrisch-

abstracte periode. Indertijd maakte hij kubussen die uit meerdere samengestelde 

delen bestaan en waaruit delen ontbreken. Als tegenhanger van de expressieve 

stijlen kreeg deze kunstrichting, gekenmerkt door op wetmatigheden gebaseerde 

elementaire vormen, in de naoorlogse periode steeds meer vorm bij jonge 

kunstenaars met als de bekendste Nederlandse exponenten Carel Visser en Andre 
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Volten. In essentie is dit soort kunst gelieerd aan de Minimal Art, kunst met een 

minimale kunstinhoud zoals dat Donald Judd en Robert Morris. 

 

     

Carel Visser, 1964                                Frans de Wit, Gedeeld blok,  Frans de Wit, 1968 

                                                            1971                                   Samenspraak, Vijf Meilaan  

 Kunst op basis van geometrische vormen heeft weer een basis in het vroege 

twintigste-eeuwse Russische Constructivisme en in De Stijl. Van Doesburg legde de 

basis voor de Concrete Kunst met de oprichting van de abstracte beweging Art 

Concret: kunst waarover wordt nagedacht omdat zuivere kunst uit de geest 

voortkomt. Dit reliëf van Frans de Wit is statisch maar lijkt door de schuine vormen 

ook een lichte beweging te suggeren. Door dit roestvormende cortènstaal te 

gebruiken, heeft De Wit er voor gekozen dat de natuur ook invloed heeft op zijn 

kunst. Ook dat kan gezien worden als een –langzame- beweging. Deze beeldhouwer 

die de ambacht van het beeldhouwen indertijd bij voorkeur zelf uitvoerde, koos er in 

deze periode voor het brons te verbannen en met harde materialen te werken waarin 

hij kon zagen, lassen en slijpen.  

         

Frans de Wit, Betonplastiek bij                       Frans de Wit, Beeld in de gang Bedrijftechnische  

Bedrijftechnische School Leiden, 1976.          School Leiden (?) 1976. Foto’s Kunst en Bedrijf 

Conditie 

Dit vroege reliëf van Frans de Wit verdient een betere plek dan een opslagplaats. Het 

is speciaal gemaakt voor het schoolgebouw. Met de terugplaatsing van het reliëf kan 
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de school trots zijn op een kunstwerk van deze bekende Leidse beeldhouwer waar 

zelfs een prijs naar vernoemd is. 

   

Frans de Wit, Slinger op patio van onbekende school.      Van Kooten en De Bie in 1994 bij de  

                                                                                        Klimwand van Frans de Wit 

Monumentale kunst Frans de Wit 

Frans de Wit heeft in Leiden een aantal monumentale kunstwerken gemaakt 

waaronder percentage opdrachten van het Rijk. Zijn eerste gemeentelijke 

percentage opdracht, het bronzen beeld van drie mensfiguren ‘Samenspraak’ uit 

1968 is te bewonderen in de voortuin van het schoolgebouw - Thorbecke MAVO- 

op de Leidse Vijf Meilaan 220. In het Kunst en Bedrijf archief bevindt zich een foto 

van een grote ijzeren slinger op een patio van een nog onbekend schoolgebouw.  

Voor het schoolplein van de Leidse voormalige Bedrijftechnische School Vondellaan 

35 vervaardigde hij een groot liggend betonplastiek dat zich aan een zijde uit de 

aarde naar de hemel omhoog lijkt op te heffen. Het archief van Kunst en Bedrijf, dat 

niet altijd correct is, vermeldt dat hij ook een beeld, dat op een windmolen lijkt, in 

de gang van deze Bedrijftechnische School heeft gemaakt. In Leiden maakte hij in 

1986 ‘Twee ringen’ van RVS voor de Lucas van Leijdenschool en in 1972 voor drie 

basisscholen ‘een boog’. Andere monumentale kunstwerken realiseerde hij voor een 

Vakopleiding in Utrecht, het Arbeidsbureau in Zutphen (1974) en het arbeidsbureau 

in Dordrecht (1984). In New York staat zijn beeld ‘twee waterhuidblokken’ (1977). 

  

Contexten 

De in 1942 in Leiden geboren Frans de Wit wordt 

gerekend tot de bekendste Leidse 

beeldhouwers/kunstenaars die ook buiten Leiden naam 

heeft gemaakt. Hij ontving prijzen als de Jacob 

Hartogprijs en wordt nu geëerd als naamgever van de in 

2012 in Leiden ingestelde Frans de Witprijs voor 

getalenteerde jonge kunstenaars. In 1965 studeerde hij 
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cum laude af aan de Haagse Koninklijke 

Academie van Beeldende Kunsten en stond al 

snel te boek bij kunstcritici als jong en 

veelbelovend.  

Ook avant-garde galeries als Walenkamp in 

Leiden en Nouvelles Images in Den Haag zagen 

in de jonge beeldhouwer een groot talent. De 

Lakenhal toonde in de expositie ‘Dubbelbeeld’ 

(1970) het werk van deze toen 28-jarige 

kunstenaar samen met dat van de beeldhouwer Jan Maaskant. Het Centraal Museum 

Utrecht (1969) en Museum  Fodor (1969) gaven hem solotentoonstellingen. 

De jonge kunstenaar die in de jaren zeventig als bohemien met vrouw en kind aan 

de Rijn woonde in een ‘opgekalefaterde schuit’, bleef in en buiten Leiden niet 

onopgemerkt. De krant De Tijd publiceerde in 1969 een artikel over zijn kunst en bij 

wijze van curiositeit een overzicht van zijn dagelijkse krappe inkomsten en uitgaven.  

Behalve dat er in Leiden een aantal van zijn beeldhouwwerken in de openbare ruimte 

staan, zijn De Wit zijn beelden ook te vinden in Dordrecht, Oegstgeest, Delft, 

Vlaardingen, Utrecht en Rotterdam. Vooral zijn gigantische landschappelijke 

kunstwerken zijn spraakmakend. Ze vragen om interpretaties. Dit gebeurde 

bijvoorbeeld bij de hoge Klimwand (1991) in Spaarnwoude door het televisie-

programma Het Simplisties Verbond. Kees van Kooten interpreteerde tijdens het 

beklimmen van de 22 meter hoge trap van kunstwerk dat het De Levenstrap 

voorstelt en de treden het klimmen der jaren. Bovenaan gekomen en blijkbaar 

geschrokken van het wijde uitzicht over het landschap, keerde hij weer snel terug.  

Frans de Wit heeft in de Rotterdamse Alexanderpolder het cirkelvormige betonnen 

schaal ontworpen heeft dat 6.25 meter onder NAP ligt. Hij is docent geweest op de 

Vrije Academie in Den Haag, op de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam 

en ‘vormdocent’ op de Technische Hogeschool Delft.                 

Literatuur 

Wintgens Hötte D., De jaren zestig. Actie, kunst en cultuur in Leiden, Leiden 1989 
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  TER HAARKADE  1    SCHOOL  

 

1977 ? 

 

Muurreliëf 

 

Kunstenaar, onbekend 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Het reliëf is van een onbekende kunstenaar.  

2. Cultuurhistorische waarde 

De gestileerde boom met bovenin een nest met drie jonge vogeltjes heeft een 

symbolische betekenis als verbeelding van de jonge kwetsbare kinderen die 

zich veilig binnen de schoolomgeving kunnen ontwikkelen. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Het kunstwerk is beeldondersteunend aan de zijgevel van het voormalige 

schoolgebouw.  

Architectonische context 

De noordgevel van de voormalige Rooms-katholieke Lagere school Leonardus aan 

de Ter Haarkade 1 is verfraaid met een groot reliëf van een onbekende kunstenaar. 

De school is in 1963 gebouwd als één uit een serie vrijwel identieke scholen volgens 

het HB-80 systeem, naar ontwerp van stadsarchitect Theo Koch (1902-1995).  

Het reliëf is beeldondersteunend aan deze gevel maar is nu grotendeels 

overwoekerd door een klimop. De foto’s in dit artikel zijn in 2009 gemaakt. 

Van 1963 tot 1976 deed het gebouw dienst als Leonardusschool en in 1978 na een 

verbouwing van fl 1.800,000 is het opnieuw in gebruik genomen door de 

Christelijke LOM-school B.D. Arentshorstschool van de Christelijke Stichting 

Orthopeadagogisch Instituut voor Leiden en Omgeving.  

Het reliëf aan de gevel is vermoedelijk een percentage kunstwerk uit deze periode.  

Overigens is in 1964 door de kunstenaar Harry op de Laak een grote 

wandschildering in de aula van deze school gemaakt. Het is niet meer aangetroffen 

tijdens de Leidse Scholeninventarisatie van 2009.  

          

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het reliëf is 0.80 meter breed en 1.10 meter hoog en gemaakt van zeer verfijnd 

beton. Een betonreliëf is een naoorlogse kunsttechniek die voor het eerst in 1950 

door de architect Le Corbusier is toegepast. Het beton werd in een gipsen mal of 

bekisting met daarin de voorstelling in hoog reliëf gestort. Na het uitharden werd de 

mal of de bekisting verwijderd. De kleur is lichtgrijs met zwarte en witte stipjes van 

steentjes.  
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Stijl, betekenis en inspiratie 

Het reliëf is een geabstraheerde figuratie. Het stelt een gestileerde boom voor met 

boven in een nest met drie jonge vogeltjes. Als kunstwerk aan een schoolgebouw 

heeft het een symbolische betekenis als verbeelding van de jonge kwetsbare 

kinderen die in binnen de schoolomgeving zich veilig kunnen ontwikkelen, net als 

jonge vogeltjes in een nest. De vogeltjes kunnen jonge arenden voorstellen en 

daarmee zou het reliëf een relatie kunnen verbeelden met de naam Arentshorst. 

De boom is abstract weergegeven als een opbouw van geometrische vlakken. De 

vogeltjes zijn gestileerd maar als figuratie herkenbaar. 

 

Conditie  

De conditie van het reliëf is goed.  De klimop dient 

wel gesnoeid te worden want het is nu overwoekerd.  

Redactie, ‘H. op de Laak, Kunstenaar van levensblijheid’, 

Leidse Courant, 11-7-1964                    
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  VONDELLAAN 35     BEDRIJFSTECHNISCHE  SCHOOL  

 

1977 

 

Beton sculptuur 

 

Kunstenaar, Frans de Wit (1942-2004) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Naast de wetmatige ‘objectieve’ serie beelden, maakte Frans de Wit 

‘subjectieve’ beelden waartoe dit betonnen beeld met de beweging ‘het zich 

heffende gebaar’ behoort. Door deze suggestie van bewegen symboliseert 

Frans de Wit de kracht van de natuur, van het organische leven. Dit kunstwerk 

is een mooi voorbeeld van de overgangsperiode van de nagelvaste positie van 

de monumentale kunst aan het gebouw naar de kunst in de omgeving van een 

gebouw: omgevingskunst. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Frans de Wit is een van de bekendste Leidse beeldhouwers die in Nederland 

spraakmakende projecten heeft gerealiseerd zoals de hoge Klimwand (1991) 

in Spaarnwoude dat een jaar lang, elke week te zien was in het 

televisieprogramma Het Simplisties Verbond. Er is in Leiden een prijs voor 

jonge kunstenaars naar hem genoemd: de Frans de Witprijs. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Het betonsculptuur bevindt zich op het schoolplein aan de Vondellaan en is 

op die plek voor iedereen zichtbaar. Het abstracte betonbeeld sluit aan bij 

betonarchitectuur en staat voor vernieuwing en vooruitgang.   

   

 

Architectonische context 

Op het schoolplein van de voormalige Bedrijfstechnische school aan de Vondellaan 

35 staat een groot beton sculptuur van Frans de Wit (1942-2004). Tegenwoordig is 

het schoolgebouw in gebruik door ROC Mondriaan.  

De school gebouwd in 1977 door het architectenbureau Van Oerle en Schrama heeft 
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een betonconstructie bekleed met sierbeton en baksteen. Het heeft een H-vormige 

plattegrond met een noord-oost/zuidwest positie evenwijdig aan de Vondellaan en 

het er achter gelegen treinspoor. Aan de noordkant staat het hoge lesgebouw met 

dwars daarop een lage verbindingsgang en haaks daarop aan de zuidkant een laag 

praktijkgebouw.  Het betonsculptuur bevindt zich aan de Vondellaan en is op die 

plek niet alleen voor de school maar voor iedereen zichtbaar. Vanaf de verdiepingen 

van het lesgebouw hebben de leerlingen het meest interessante zicht op de 

kunstwerk. 

                     

 

Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het sculptuur van beton bestaat uit een grote vierkante plaat die in een U-vormig 

blok is geklemd zoals een kaart in een knijper. Het is ontworpen op een 

verdieptliggend niveau en steunend op de aan de westkant gelegen hoek op 

straatniveau.  

De maten van het kunstwerk opgebouwd uit drie delen, is:  

A. de verdiept liggende vorm is ca. 6.60 meter breed en  6.60 meter lang.  

B. de U-vorm, ‘de knijper’. 

C. de rechthoekige plaat, die op het hoogste punt 2.00 meter hoog is. 

De betonhuid vertoont afdrukken van houten planken waaruit te concluderen valt 

dat het beton gegoten is in een houten bekisting. Beton heeft na het begin van de 

twintigste eeuw aan terrein gewonnen. Aanvankelijk weggewerkt achter bakstenen, 

ontdekten de architecten van het Nieuwe Bouwen de schoonheid van het materiaal 

en gebruikten het als zichtmateriaal: Beton-brut (ruwe beton) genoemd.  
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Na de Tweede Wereldoorlog demonsteerde Le Corbusier de mogelijkheid van een 

betonreliëf wat navolging kreeg over de hele wereld. Berend Hendriks creëerde als 

een van de eerste een betongevel in Heemstede dat als een kantwerk oogt gevuld 

met gekleurd glas. De stap naar figuratieve sculpturen in beton dateert van de jaren 

vijftig en tien jaar later ontstonden deze beton-brut beelden die als ruig en stoer 

zijn te typeren. Ze appeleren niet aan klassieke standbeelden maar sluiten aan bij 

betonarchitectuur en staan voor vernieuwing en vooruitgang.  

In de jaren zeventig ontstond Monumentale kunst ‘Nieuwe Stijl’, waarbij de kunst 

van de nagelvaste positie aan het gebouw naar de omgeving van het gebouw 

verschoof: de omgevingskunst. Dit kunstwerk van Frans de Wit is een mooi 

voorbeeld van de overgangsperiode naar de omgevingskunst. 

 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Frans de Wit maakte in de jaren zeventig ‘objectieve’ wetmatige beelden die 

bestonden uit reeksen van onderling van elkaar verschillende geometrische vormen.  

Zijn reeks van kubussen bijvoorbeeld ontstaat door uit elke kubus, een deel volgens 

een objectieve rekenkundige formule, weg te laten. Deze series verbeelden 

doorgaande bewegingen en ontwikkelingen in de breedste zin van het woord.  

   

Frans de Wit, Beeld in de gang Bedrijftechnische.                               ‘Doorgaande beweging’,  

School Leiden (?) 1976. Foto’s Kunst en Bedrijf                                    Oegstgeest   

Daarnaast creëerde hij ‘subjectieve’ beelden waarin hij als kunstenaar een intuïtieve 

keuze maakte. Tot deze serie beelden behoort dit betonnen beeld op de Vondellaan. 

In deze kunstwerken is de beweging van ‘het zich heffende gebaar’ gesuggereerd. 

Het betonnen beeld op het verlaagde niveau lijkt zich te willen oprichten naar 

straatniveau. Het verbeeldt de beweging van de natuur als een vierkante plaat dat  

door de zwaartekracht lijkt weg te zakken of door een natuurlijke evenwicht zich 

van de bodem lijkt op te tillen en naar de hemel wijst. Door deze suggestie van 
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bewegen symboliseert Frans de Wit de kracht van de natuur, van het organische 

leven. Het toont zijn visie om de natuur te zien als de leermeerster van de kunst en 

de kunstenaar als de vertaler van de krachten van de natuur. 

Conditie 

Dit reliëf van Frans de Wit uit 1977 is in redelijke conditie maar door het opvullen 

van het verdiepte niveau met grint, is het effect van de beweging vervallen. Het 

advies is om het weer uit te diepen. 

   

Frans de Wit, Slinger op patio van onbekende school.      Van Kooten en De Bie in 1994 bij de  

                                                                                        Klimwand van Frans de Wit 

Monumentale kunst Frans de Wit 

Frans de Wit heeft in Leiden een aantal monumentale kunstwerken gemaakt 

waaronder percentage opdrachten van het Rijk. Zijn eerste gemeentelijke 

percentage opdracht, het bronzen beeld van drie mensfiguren ‘Samenspraak’ uit 

1968 is te bewonderen in de voortuin van het schoolgebouw - Thorbecke MAVO- 

op de Leidse Vijf Meilaan 220. In het archief van Kunst en Bedrijf bevindt zich een 

foto van een grote ijzeren slinger op een patio van een nog onbekend 

schoolgebouw. Het archief van Kunst en Bedrijf, dat niet altijd correct is, vermeldt 

dat hij ook een beeld, dat op een windmolen lijkt, in de gang van deze Bedrijfs-

technische School heeft gemaakt. Dat is vermoedelijk verdwenen. In Leiden maakte 

hij in 1986 ‘Twee ringen’ van RVS voor de Lucas van Leijdenschool en in 1972 voor 

drie basisscholen ‘een boog’. Andere monumentale kunstwerken realiseerde hij voor 

een Vakopleiding in Utrecht, het Arbeidsbureau in Zutphen (1974) en het 

Arbeidsbureau in Dordrecht (1984). In New York staat zijn beeld ‘twee 

waterhuidblokken’ (1977). 

 

Contexten 

De in 1942 in Leiden geboren Frans de Wit wordt gerekend tot de bekendste Leidse 

kunstenaars die ook buiten Leiden naam heeft gemaakt. Hij ontving prijzen als de 
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Jacob Hartogprijs en wordt nu geëerd als naamgever van de in 2012 in Leiden 

ingestelde Frans de Witprijs voor getalenteerde jonge kunstenaars. In 1965 

studeerde hij cum laude af aan de Haagse Koninklijke Academie van Beeldende 

Kunsten en stond al snel te boek bij kunstcritici als jong en veelbelovend.  

Ook avant-garde galeries als Walenkamp in Leiden en Nouvelles Images in Den Haag 

zagen in de jonge beeldhouwer een groot talent. De Lakenhal toonde in de expositie 

‘Dubbelbeeld’ (1970) het werk van deze toen 28-jarige kunstenaar samen met dat 

van de beeldhouwer Jan Maaskant. Ook het Centraal Museum Utrecht (1969) en 

Museum Fodor (1969) gaven hem solotentoonstellingen. 

De jonge kunstenaar die in de jaren zeventig als bohemien met vrouw en kind aan 

de Rijn woonde in een ‘opgekalefaterde schuit’, bleef in en buiten Leiden niet 

onopgemerkt. De krant De Tijd publiceerde in 1969 een artikel over zijn kunst en bij 

wijze van curiositeit een overzicht van zijn dagelijkse krappe inkomsten en uitgaven.  

Behalve dat er in Leiden een aantal van zijn beeldhouwwerken in de openbare ruimte 

staan, zijn De Wit zijn beelden ook te vinden in Dordrecht, Oegstgeest, Delft, 

Vlaardingen, Utrecht en Rotterdam. Vooral zijn gigantische landschappelijke 

kunstwerken zijn spraakmakend. Ze vragen om interpretaties. Dit gebeurde 

bijvoorbeeld bij de hoge Klimwand (1991) in Spaarnwoude door het televisie-

programma Het Simplisties Verbond. Kees van Kooten interpreteerde tijdens het 

beklimmen van de 22 meter hoge trap van kunstwerk dat het De Levenstrap 

voorstelt en de treden het klimmen der jaren. Bovenaan gekomen en blijkbaar 

geschrokken van het wijde uitzicht over het landschap, keerde hij weer snel terug.  

Frans de Wit heeft in de Rotterdamse Alexanderpolder het cirkelvormige betonnen 

schaal ontworpen heeft dat 6,25 meter onder NAP ligt. Hij is docent geweest op de 

Vrije Academie in Den Haag, op de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam 

en ‘vormdocent’ op de Technische Hogeschool Delft. Volgens de website: fransdewit 

verwierf hij in 1993 de ‘Betonprijs’ voor zijn kunstwerken in Spaarnwoude.                  

Literatuur 

Wintgens Hötte D., De Jaren zestig. Actie, kunst en cultuur in Leiden, Leiden 1989 

Redactie website fransdewit.com, Frans de Wit, Beeldhouwer, zt, zp. 

Welling, W., Frans de Wit, Amsterdam 1991 

Wit, Frans de, Beelden voor Naturalis, Leiden 2000 

Archief Kunst en Bedrijf, Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie Den Haag 

Persdocumentatie in het Stedelijk Museum Amsterdam        
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Keramisch reliëf 

 

Kunstenaar, Frans van der Veld (1940) 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

Frans van der Veld werkt in de naïeve geabstraheerde figuratieve stijl met 

invloed van striptekeningen en is daarmee schatplichtig aan de Pop Art van 

Lichtenstein. Het muurtje is mogelijk beïnvloed door het Pop Art beeld 

‘Football Vignette’ van Duane Hanson uit 1969.  

2. Cultuurhistorische waarde 

Het muurtje is van waarde voor de gebruikers van het schoolplein en zichtbaar 

voor iedereen die op het schoolplein komt. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Bijzonder is het concept van de compositie aan twee kanten van het 

losstaande muurtje. Voor zover bekend bestaan er maar weinig van. 

 

 

Architectonische context 

Op het schoolplein dat tussen de drie scholen aan het Bizetpad en de César 

Franckstraat in ligt, staat in het midden een losstaand muurtje met een 

geabstraheerde figuratief kunstwerk van Frans van der Veld (1940). Het is een 

meerdelig keramische reliëf dat aan de noord- en de zuidkant van de muur is 

gemetseld. Het fungeert als een speelmuurtje met drie ronde gaten dat kinderen 

uitnodigt om ballen door te gooien of te trappen. 

Op de luchtfoto van de scholencluster is met een rode pijl de locatie van het muurtje 

aangegeven. Het muurtje is van waarde voor de gebruikers van het schoolplein en 

zichtbaar voor iedereen die op het schoolplein komt.  
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 

Het muurtje is circa 5 meter breed. Het was een ‘bestaande muur’ staat op een door 

hem geschreven notitie in het Archief van Kunst en Bedrijf. Het muurtje is 

opgetrokken in een halfsteensverband van rode bakstenen en met drie tredes 

afgedekt.  

De keramische reliëfdelen hebben gekleurde glazuurlagen. Om zo’n relief te maken 

boetseert de kunstenaar allereerst een vorm, laat het drogen en snijdt het in delen 

om het vervolgens te bakken in de oven. Deze terracotta wordt dan met een 

glaspasta beschilderd en opnieuw gebakken. Als het klaar is, kan het op de 

ondergrond worden gemetseld. 

De kleuren, geel, blauw, lichtgroen zijn helder en extravert. Het heeft ook wit en 

gedemptere kleuren als bruin en lichtbruin. 

Het muurtje heeft op drie plaatsen een rond gat waardoor de andere kant te zien is.  

Aan de zuidkant is de helft van een rennende jongen met een groene korte broek en 

een wit honkbalshirt afgebeeld met in het midden een rond gat met gele vormen en 

een groene streep.  Daaronder zijn twee knieën gemaakt die suggeren door de 

benen door de muur steken. Links onder is een bruine teckel afgebeeld.  

De noordkant correspondeert met de zuidkant. In het midden is de achterkant van 

een jongen verbeeld met zijn armen omhoog. Hij lijkt aan het muurtje te hangen 
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met opgetrokken benen. Zijn knieën zijn zichtbaar aan de andere zijde. Hij draagt 

een blauwe korte broek met een geel honkbalshirt. Zijn hoofd is gesymboliseerd als 

een rond gat. Aan de andere kant is dat gat een groene cirkel met drie gele 

‘spatvormen’ en de groene streep. Het verbeeldt de beweging van een harde bal die 

tegen een muur aan wordt geschopt zoals in stripboeken.  

    

 

Aan de linkerkant is de tweede helft van de rennende jongen in het witte shirtje met 

de groene korte broek te zien. Hij draagt een honkbalpetje en steekt zijn arm ver 

naar voren. Boven in het baksteenvlak vliegt een fraai gekleurde geelgroene vogel.  

De oost- en westzijde van het muurtje zijn versierd met ronde en ovaal vormen. 

 

Stijl, betekenis en inspiratie  

Het muurtje stelt een balspel van twee jongens. De drie ronde gaten in de muren 

lijken ballen voor te stellen.  

Frans van der Veld werkt in de naïeve figuratieve stijl en is daardoor begrijpelijk 

voor de kinderen. Handen heeft hij bijvoorbeeld afgebeeld als wijde, open handen 

zoals een kind een hand tekent. Hij is beïnvloed door striptekeningen en daarmee 

schatplichtig aan de Pop Art-kunstenaar Roy Lichtenstein die striptekeningen op 

canvas uitvergrootte en er losstaande beelden van maakte. De reliëfs van Van der 

Veld lijken ook beïnvloed door het beeld ‘Football Vignette’ dat de Amerikaanse 

kunstenaar Duane Hanson in 1969 maakte. Hanson maakte hyperrealistische 

beelden maar wordt daarmee ook tot de Pop Art gerekend. 

    

Roy Lichtenstein                                   Duane Hanson, Football Vignette (1969) 
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 In 1978 heeft hij op de kopse kant van een 

school een keramisch reliëf gemaakt van 

spelende kinderen dat in stijl overeenkomsten 

heeft met het Leidse kunstwerk. Het peutertje 

op het fietsje aan de rechterkant is ook maar 

voor de helft afgebeeld. Het Leidse kunstwerk 

is echter interessanter doordat het de twee 

kanten van het muurtje benut en daardoor de 

gaten accentueert. Voor zover bekend zijn er weinig van dit soort tweezijdige 

kunstwerken op vrijstaande muurtjes gemaakt. Dat maakt het bijzonder. 

Conditie  

De conditie is goed te noemen, zeker gezien de positie op een schoolplein waar 

kinderen dagelijks spelen. Het muurtje is iets vervuild maar het is niet aan te raden 

het het bijtende middelen schoon te maken. 

Monumentale kunstwerken Frans van der Veld 

Frans van der Veld maakt meer losse beelden dan monumentale kunstwerken. In het 

archief van Kunst en Bedrijf zijn een paar gebouw-gerelateerde projecten 

opgenomen die voornamelijk voor basisscholen zijn uitgevoerd.  

Hij heeft keramische reliëfs op de gevel van de Lidwinaschool in Zwaagdijk (1979) 

en op de Basisschool De Lisbloem in Lisse (1980) gerealiseerd.  
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Sonneburg 1972 Rotterdam   

  Contexten 

Frans van der Veld maakt opdrachten voor beelden, reliëfs, 

penningen, portretten en grafmonumenten is te lezen op de 

website: Frans en Truus van der Veld. Hij is geboren in 1940 

in Lisse waar hij opgroeide, trouwde en nu nog woont en 

werkt. Als kind leed hij jarenlang aan tuberculose en werd 

door zijn moeder thuis verpleegd. Zijn vader, een rooms-

katholieke bollenkweker met een goed renderend bedrijf was er geen voorstander 

van dat hij kunstenaar wilde worden maar nadat zijn vader in 1962 overleed, schreef 

hij zich in op de Vrije Academie in Den Haag. Hij voltooide zijn studie aan de 

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. In de jaren zestig leerde 

hij zijn vrouw Truus met wie hij sinds 1980 de werkzaamheden op het atelier deelt. 

De Telegraaf schreef een groot artikel over de beeldhouwer die het levengrote 

bronzen beeld van een op drie stoelen hangende krantlezende man maakte. Het 

personeel van de krant heeft het in 1993 aan het dagbladconcern geschonken ter 

ere van het honderd-jarig bestaan. Van der Veld kiest bij de onderwerpen voor de 

eenvoud van het dagelijkse leven zoals hij dat ervaart. Zijn kunst is te zien in Lisse, 

Sassenheim, Noordwijk, Cappelle aan de IJssel, Zwijndrecht, Grootenbroek, 

Zoeterwoude, Hoorn en Rotterdam. 

                                       

Literatuur 
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19.. 

 

Acht vierkante tableau’s met mozaïek 

 

Kunstenaar, onbekend 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

De kunstenaar die de acht tableau’s heeft ontworpen is nog niet achterhaald. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Deze tableau’s, gemaakt van diverse materiaalsoorten, zijn een goed 

onderwerp voor een school voor Technisch Onderwijs. Mogelijk zijn de 

ontwerpen uitgevoerd door de leerlingen. 

3. Architectuurhistorische waarde 

De acht tableau’s met mozaieken hebben in het trappenhuis van de  

dependance van de school een beeldondersteunende werking. 
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Architectonische context 

In het trappenhuis van de dependance van de voormalige Rooms-Katholieke 

Technische School Don Bosco aan de Boerhaavelaan 44 bevinden zich acht vierkante 

tableau’s met mozaïeken van een onbekende kunstenaar.  

De dependance is in 1964 gebouwd door het katholieke architectenbureau Jan van 

der Laan, Hermans, Van der Eerden & Kirch. Deze vierlaagse vleugel met 

theorielokalen bevindt zich aan de Mariënpoelstraat en is herkenbaar door een rood 

geverfde dakrand. Het is gebouwd in de stijl van het Nieuwe Bouwen met veel glas 

en beton en heeft een rechthoekige plattegrond met plat dak. 

De school aan de Boerhaavelaan, gebouwd door hetzelfde architectenbureau is in 

1954 geopend. Het is opgetrokken in een traditionele bouwstijl met baksteen en 

schild- en zadel- en sheddaken. 

Op de begane grond zijn er twee tableau’s tegenover elkaar gesitueerd; op de eerste 

verdieping hangen er ook twee tegenover elkaar en op de bovenste verdieping zijn 

er vier stuks als twee setjes van twee tegenover elkaar aanwezig. 

De acht tableau’s verfraaien de twee bakstenen zijmuren van het trappenhuis en 

ontvangen veel daglicht van de noordkant door de glazen gevels.  

Jos Hooghuis van de HVOL heeft onderzoek gedaan in de archieven van de Stichting 

Katholiek Onderwijs Leiden maar heeft niets kunnen vinden over de kunstwerken. 

           

Tweede verdieping               
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 Begane grond 

 Eerste verdieping rechts 

 Eerste verdieping links 
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 Begane grond links 

Begane grond rechts 
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Eerste verdieping links 

Eerste verdieping rechts 
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Tweede verdieping links 

Tweede verdieping rechts 
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik  

De acht mozaieken zijn elk 1.00 meter breed, 1.00 meter hoog en 0.06 meter diep.  

De basis is een vierkant frame van metaal dat met zwarte pennen aan de muur is 

bevestigd. Ze zijn opgebouwd uit verschillende materialen. Er is gebruik gemaakt 

van glas- en natuursteenmozaïek, diverse natuursteen soorten zoals marmer maar 

ook rubber, plastic, e.d.. Vermoedelijk zijn ze door het gewicht van de stenen vrij 

zwaar.  

De kleuren bestaan uit natuurtinten gecombineerd met heldere kleuren van het 

glasmozaïek en de plastic- en rubbermaterialen.  

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl is abstract. Onderling zijn ze alle acht verschillend van compositie. 

De composities zijn gebaseerd op rechthoeken, ronde en ovale vormen.  

Er is alleen een diepte ‘suggestie’ aanwezig door het gebruik van donkere kleuren 

en omdat de materialen verschillend van dikte zijn. Deze mozaïektableau’s met een 

‘demonstratie van veel materiaalsoorten’ zijn voor de leerlingen van het Technisch 

Onderwijs een passend en begrijpelijk onderwerp.  

Het is denkbaar dat de tableau’s, misschien deels, zijn uitgevoerd door de leerlingen 

van de hogere klassen met ervaring in het bewerken van verschillende materiaal. 

Monumentale Kunst wordt in enkele gevallen door derden uitgevoerd. Als de 

leerlingen hier aan gewerkt hebben, kan dat gezien worden als een toegevoegde 

waarde. Deze mozaiektableau’s zijn als fenomeen typisch voor de jaren zestig. Deze 

kunst had indertijd als functie om de leerlingen, de jongens van het Technisch 

Onderwijs in dit geval, een kunstzinnige ‘opvoeding’ te geven. 

 

Conditie  

De conditie de tableau’s zijn goed. Er zijn wel beschadigingen in het natuursteen te 

zien maar dat is geen bezwaar.  

 

Literatuur 

Archief Stichting Katholiek Onderwijs Leiden. 
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Tableau’s met mozaïek 

 

Kunstenaar, onbekend 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde 

De kunstenaar die de abstract-expressionistische mozaïeken heeft 

ontworpen, is nog niet bekend. 

2. Cultuurhistorische waarde 

Monumentale Kunst had als functie om leerlingen, de jongens van het 

Technisch Onderwijs in dit geval, een kunstzinnige ‘opvoeding’ te geven. 

3. Architectuurhistorische waarde 

De reliëfs hebben in de brede gang van het katholieke schoolcomplex van Van 

Der Laan een beeldbepalende werking. 

  

Architectonische context 

In de gangmuur van de voormalige Rooms-Katholieke Technische School Don Bosco 

aan de Boerhaavelaan 44 zijn veertien mozaïektableau’s aanwezig van een nog 

onbekende kunstenaar. De school, gebouwd door het katholieke architectenbureau 

Jan van der Laan, Hermans, Van der Eerden & Kirch is in mei 1954 geopend. Het is 

opgetrokken in een traditionele bouwstijl met baksteen en schild- en zadel- en 

sheddaken. De entree is verfraaid door horizontale baksteen stroken afgewisseld 

met witgeverfde ‘speklagen’. De vleugel links van de entree aan de Boerhaavelaan is 

oorspronkelijk bestemd voor lichamelijke opvoeding en rechts daarvan staat het 

deel met de theorielokalen. Dat deel wordt geflankeerd door de brede gang met de 

mozaïektableau’s. Daarachter bevindt zich laagbouw met praktijklokalen. In 1964 is 

door hetzelfde architectenbureau aan de Mariënpoelstraat in de stijl van het Nieuwe 

Bouwen een vierlaagse vleugel met theorielokalen bijgebouwd. In het trappenhuis 

zijn acht vierkante tableau’s met mozaïeken aanwezig ook van een onbekende 

kunstenaar. De gang ontvangt alleen daglicht van de bovenramen aan de noordkant.  

De reliëfs hebben in de brede gang van het katholieke schoolcomplex van Van Der 
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Laan een beeldbepalende werking  

Jos Hooghuis van de HVOL heeft onderzoek gedaan in de archieven van de Stichting 

Katholiek Onderwijs Leiden maar heeft niets kunnen vinden over de mozaïeken en 

de kunstenaar. 

Beschrijving , materiaal en kleurgebruik  

De mozaïektableau’s zijn zeer verschillend van vorm en afmeting. De vormen 

variëren van rond naar trapezium en fantasievormen met rechte zijdes. Elke vorm 

heeft een aparte compositie van mozaïekblokjes. De blokjes zijn van natuursteen en 

van glas met een heldere glans. De kleuren bestaan uit natuurtinten gecombineerd 

met heldere kleuren van het glasmozaïek. 

Linkerkant van de gangmuur. Tableau 1,2,3,4,6  van de 14 tableau’s met mozaïeken.  
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Middengedeelte van de muur geheel rechts. Tableau 6,7,8 van de 14 tableau’s. 

 

Middengedeelte van de muur rechts. Tableau 9 –ronde- en 10 –grootste- van de 14 

tableau’s. 

De grote blauwe schoolposters die op de foto’s staan, zijn voor de duidelijkheid zoveel 

mogelijk uit beeld gehaald door te fotoshoppen. 
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Linker gedeelte van de muur. Tableau 11,12,13 en 14 van de 14 tableau’s. 

Stijl, betekenis en inspiratie 

De stijl is abstract-geometrisch. Ze suggereren scherven en uitgezaagde delen te 

zijn van diverse grote tableau’s. De composities doen denken aan lappendekens.  

In de jaren vijftig maakte de Zweedse kunstenaar Harry Booström dit type 

composities. 

Het is denkbaar dat de tableau’s misschien -mede- uitgevoerd zijn door de 

leerlingen van de hogere klassen met ervaring in het bewerken van materialen. 

Monumentale Kunst wordt in enkele gevallen door derden uitgevoerd. Als de 

leerlingen hier aan gewerkt hebben, kan dat gezien worden als een toegevoegde 

waarde. De kunst had als functie om leerlingen de jongens van het technisch 

onderwijs in dit geval, een kunstzinnige ‘opvoeding’ te geven. 

 Harry Booström 1954 

 

Conditie  

De conditie van het mozaïeken is op veel plaatsen vrij slecht omdat er kale stukken 

zijn zonder mozaïekblokjes.  
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Glas-in-loodramen 

  

Kunstenaar onbekend 
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Concluderende waardestelling 

1. Kunsthistorische waarde  

De kunstenaar die de glas-in-loodramen in de abstract-geometrische stijl 

heeft ontworpen, is niet bekend. 

2. Cultuurhistorische waarde  

De glas-in-loodramen hebben door de sterke abstractie, een bijzondere 

waarde in deze katholieke kapel. 

3. Architectuurhistorische waarde 

Dit glas-in-loodramen hebben een beeldbepalende waarde in de kapel.  

Architectonische context 

In de kapel van het Rooms-katholieke Zorgcentrum Roomburgh, gelegen aan het 

Hof van Roomburgh 46 bij het Rijn-Schiekanaal, zijn drie glas-in-loodramen 

aanwezig van een onbekende kunstenaar. Het is niet bekend wanneer de ramen zijn 

geplaatst.  

Huize Roomburgh is een groot vrijstaand complex met een brede L-vormige 

plattegrond en bevindt zich tussen het Kasteelhof, de Zaanstraat, de Wierickestraat 

en het Hof van Roomburgh. Het in 1966 geopend zorgcentrum is gebouwd door het 

Leidse architectenbureau Van Oerle-Schrama en Bos in opdracht van de Stichting 

Huize Roomburgh waaronder meer de pastoor in zat van de Parochie Onze Lieve 

Vrouw Onbevlekt Ontvangen. De ouderen werden aanvankelijk verzorgd door de 

Zusters van de Congregatie van de Heilige Elisabeth.  

Het onderzoek naar deze ramen is verricht door Paulina Buring van de HVOL. 
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Beschrijving, materiaal en kleurgebruik 
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De in totaal acht glas-in-loodramen zijn verdeeld in drie setjes. In de lange muur 

van de kapel zijn twee sets van elke drie ramen aanwezig en in de korte muur, links 

achter het altaar, een set van twee ramen.  

Elke raampaneel is met haakjes voor de ramen, dus als voorzetramen gemonteerd. 

De ramen bevinden zich op ca. 2.50 vanaf de begane grond en zijn elk 0.55 meter 

hoog. De twee sets in de lange muur zijn samengesteld uit een breed middendeel 

van 1.05 meter breed, geflankeerd door twee smalle delen van 0.82 meter breed. 

Het gekoppelde raam in de korte muur bestaat uit een breed raam van 2.03 meter  

 

   4L      4M       4R 

 

  3L      3M       3R 

 

  2L      2M       2R 

 

   1       2 

Paneel midden zuid-west, Lange wand links 

  

        4R gespiegeld                 2M veranderd                 3 R gespiegeld  

Paneel rechts zuid-west, Lange wand rechts,     
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         4L                          3M veranderd + gespiegeld        2L veranderd 

Paneel korte kant   

              1                                                 2  

met links daarvan een smal raam van 0.61 meter breed. Het totaal aantal ramen is: 

1 x 0.61 meter, 6 x 0.81 meter, 3 x 1.05 meter en 1 x 2.03 meter. 

De ramen zijn gemaakt bij de Leidse glashandel Jilleba. Paulina Buring van de HVOL 

heeft de ontwerpkartons bij de Glashandel Jilleba gevonden. Uit deze kartons blijkt 

dat er aanvankelijk geen drie setjes van acht ramen maar vier setjes met elf ramen 

ontworpen waren. De vierde set met drie ramen is niet aangetroffen. Bij nader 

onderzoek blijkt dat de ramen niet helemaal volgens dit ontwerp zijn uitgevoerd 

maar dat de kunstenaar er een paar bij de uitvoering heeft veranderd. 

Voor de overzichtelijkheid heeft de ontwerper de ramenontwerpen op het karton 

voorzien van vier cijfers voor de setjes: 1,2,3,4, met de plaats van de ramen:    

rechts R, midden M en links L. Bij het vergelijken van het ontwerp en de geplaatste 

ramen blijkt dat de ramen 1, 2 en 4L het meest op het ontwerp op het karton lijken. 

Ramen 2L, 3M en 4R zijn gespiegeld uitgevoerd of geplaatst. Van drie geplaatste 

ramen, 2M, 2L, 3M zijn zowel de kleuren als de vormen anders uitgevoerd. 

Opvallend is dat in elk van de elf ontwerpen, de ronde vorm in kleine en grotere 

vorm centraal staat en het vlak domineert. 

Stijl, betekenis en inspiratie 

Het goed mogelijk dat de onbekende kunstenaar in dit Abstract-Geometrische 

kunstwerk in deze Rooms-Katholieke kapel voor ouderen een bijbels thema als 

onderwerp heeft genomen. Maar zonder kunstenaarsnaam wordt het gissen. Jilleba 
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noemde als naam van de mogelijk kunstenaar, Ted Felen (1931-2016) uit Nijmegen. 

De dochter van de kunstenaar Phoebe Felen schrijft dat de ramen niet van haar 

vader zijn. De ramen zijn volgens Jilleba waarschijnlijk later geplaatst dan bij de 

opening van het Verzorgingshuis in in 1966. 

Het is echter wel begrijpelijk dat Jilleba aan Felen dacht. Volgens N. Wichers in 

‘Glas-in-lood in Nederland 1817-1968’ (p. 238) heeft Felen ook voor katholieke 

opdrachtgevers gewerkt. In Felen’s kunst ‘speelt de kosmos een grote rol en is de 

zon in bijna al zijn werken aanwezig. De oneindigheid van de kosmos’ fascineerde 

de kunstenaar buitengewoon. ‘Felen ontleende zijn thema’s aan de bijbel en de 

mythologie’, volgens Wichers. 
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