
TERUGBLIK 
Beelden in Hilversum, 28 november 1995. 

De beeldhouwkunst heeft in Nederland nooit 
zo'n bloeiend bestaan gekend als de schilder-
kunst, zo begon de heer G. Zijlstra zijn inleiding 
over de geschiedenis van de beeldende kunst. 
Jarenlang waren Nederlanders een "interieur-
volk", een samenleving, naar binnen gekeerd en 
nogal gericht op eigen huis en haard. Een be-
langrijke reden hiervan was het klimaat, ook het 
geestelijk klimaat. Nederland kende wel degelijk 
belangrijke beeldhouwers. Velen verlieten ech-
ter het calvinistische Nederland, waar bijvoor-
beeld lange tijd naaktbeelden verboden waren, 
en trokken naar het buitenland. Pas in de renais-
sance krijgt de beeldhouwkunst waardering. 
Het waren vooral De Keyser en Van Hulst, die 
hun sculpturen veelal in bouwwerken toepasten. 
In de Gouden Eeuw en Pruikentijd waren beel-
den volledig geaccepteerd en werden van vele 
belangrijke personen beelden of borstbeelden 
gehouwen. 

Voor nieuw elan en een frisse wind in deze 
eeuw zorgden J. Mendes da Costa en L. Zijl. De 
beelden die zij maakten waren wel vaak aan de 
architectuur ondergeschikt, met name wanneer 
het scheppingen van Berlage betrof. Beeldhou-
wers als Hildo Krop (stadsbeeldhouwer van Am-
sterdam) en John Raedecker (beeld van Toorop 
in Den Haag en later Nationaal Monument op de 
Dam) hebben een nieuwe en belangrijke perio-
de ingeluid. Belangrijk was ook de invloed van 
Jan Bronner. Hij werkte 33 jaar als hoogleraar 
aan de Rijksacademie. Zijn levenswerk was het 
Hildebrandmonument in Haarlem. Tot de leerlin-
gen van Bronner behoren Mari Andriessen (o.a. 
de Dokwerker) en Frits van Hall (o.a. Justitia in 
Bergen op Zoom). 

De tweede wereldoorlog vormde de grote om-
mekeer in de beeldhouwkunst. Naoorlogse the-
ma's betroffen niet alleen verzet of heldendom. 
Ook werkte men beelden uit over geweld, ellen-
de of misdadigheid. Commissies, die ontwerpen 
bekeken, waakten voor uitwassen. Belangrijke 
beelden rond het thema oorlog van Nederland-
se beeldhouwers zijn te vinden in Ede, Hilver-
sum (Esser), Axel, Lisse (Stouthamer), Haarlem 

en Enschede (Andriessen). In de jaren na de 
oorlog zien we een groot aantal afgestudeerden 
van de Academie. Verschillende stromingen zijn 
herkenbaar: expressionisme, naturalisme, im-
pressionisme of abstract. De overheid krijgt bij 
b.v. stadsontwikkeling of stadsuitbreiding de 
kans en middelen om opdrachten te geven en 
de openbare ruimten met beelden te verfraaien. 

In het tweede deel van de avond liet de heer 
Zijlstra met een keur van dia's zien hoe deze ver-
fraaiing in Hilversum gestalte heeft gekregen. 
Daarbij gaf hij telkens uitvoerig en deskundig 
toelichting over de persoon van de maker, het 
materiaal dat hij had toegepast en over de ar-
tistieke mérites van het werk. Het werd een 
"tocht" met fraaie beelden van beelden. Zo za-
gen we van Joop Hekman: Moeder met Kind, 
van Pieter d'Hont: Het Gezin, van Hans Bayens: 
Kind op Pony (met Hof van Holland op de ach-
tergrond!). Erg verrukt was de heer Zijlstra over 
De Regenboog van Jan de Baat. Hij bekende 
dat hij vaak een wandeling maakt langs de tuin 
van de NCRV om van dit kunstwerk te genieten. 

Het beeldenbestand van Hilversum is vooral 
uitgebreid in en na de jaren zestig en aan deze 
ontwikkeling is gelukkig nog geen einde geko-
men. Niet alleen de gemeentelijke overheid 
maar ook industriële bedrijven en omroeporga-
nisaties zijn belangrijke opdrachtgevers voor 
beeldende kunst geworden en dragen aldus bij 
aan het grote en gevarieerde beeldenbestand in 
onze gemeente. "Een goede zaak voor Hilver-
sum !" aldus de heer Zijlstra. 

CvA 

Het kasteel van de heren van Amstel, 
23 januari 1996 

Op dinsdag 23 januari 1996 was de traditionele 
opening van van het nieuwe jaar in de vorm van 
een gecombineerde bijeenkomst van Albertus 
Perk en de Naardense afdeling van de Archeo-
logische Werkgemeenschap Nederland AWN. 
Spreker was de heer A.C. Lagerwei, stadsar-
cheoloog in Amsterdam. Hij hield een dialezing 
over de opgraving van het kasteel van de heren 
van Amstel aan de Nieuwezijds Kolk in Amster-



dam. De dia's lieten zien hoe stukje bij beetje een 
muur van 21/2 m dikte blootgelegd werd waar-
door het vermoeden bevestigd werd dat men 
met het kasteel van de Van Amstels van doen 
had. De muur was gemaakt van gele stenen, af-
komstig uit Friesland. In de 20e eeuw werd dit 

kasteel gesitueerd bij Ouderkerk a/d Amstel. Het 
kasteel werd in 1304 geslecht. Nadat de opgra-
ving bekend was gemaakt hebben er erg veel 
mensen een bezoek aan gebracht. Degenen die 
de snijdende kou hadden getrotseerd kregen 
een boeiende avond voorgeschoteld. WJD 
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