
d!: 

Een ~ultuurhistoische verkenning 



TEN GELEIDE 

it is de derde publicatie van één van de bewonersplatforms in Bos en Lommer over architectuur of 
ruimtelijke ordening. Zo maakte het platform Landlust een brochure over de herinrichting van 
het Karel Doormanplein. Het platform van de Robert Scottbuurt creëerde een boekje over verschillende 

gebouwen in het kader van de Open Monumentendag 201 1. 

Deze brochure is een cultuurhistorische verkenning over het Akbarblok in de Kolenkitbuurt welke tijdens de 
Kunstroute op 8 oktober 201 1 zal worden gepresenteerd. Deze geven extra informatie over de gebouwen of openbare 
ruimte waar onze activiteiten plaatsvinden. 

Stichting Buurtpurtikiputie. 
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STEDENBOUWKUNDIG 

H et "Akbarhlok" is gelegen in de wijk Bos en Lommer welke onderdeel uitmaakte van het Uitbreidingsplan 
Bosch en Lommer (1 935), dat weer een uitwcrkingsplan was van hct Algcmccn Uitbreidingsplan van 
de afdeling Stadsonrwikkeling uit 1934. Het Akbarblak maakt onderdeel uit van ecri in 1946 @tekende 

nieuwe uitwerking en ligt op de hoek van de Bos en Lominerweg en het Jan van Schaffelaarplantsoen. De opzet van 
dit nieuwe uit~erkin~splan was dat de ruimte tussen de stroken van de geplande 20 á 22 meter naar 28 meter werd 
verbreed. De architectonische supervisor voor dit deel van de Kolenkitbuurt was de bekende architect Berghof. 
De architectonische supervisoren bemiddelden tussen de uitvoerende architecten, de gemeente (woningdienst en 
openbare werken) en de beherende woningcorporaties. Ten Noorden van de Bos en Lommerweg kwamen haakse 
stroken, ten zuiden een evenwijdige strook op winkels en bedrijfsruimten, welke reeds in het vooroo~logse deel van 
Bos en Lommer ook was verwezenlijkt. 

Uitwerking en conflict. 
Het Oosten kwam in botsing met de gemeente onidar zij in haar stroken niet alleen wat grote woningen wilde, in 
plaats van dc srandaard plattegronden van dc Woningdiensc, maar zij wilde ook slaapvertrekken en keuken aan de 
tuinzijde en niet zoals voorgeschrwen aan de westzijde van de stroken. De woningbouwvereniging kreeg na veel 
discussies en natuurlijk bemiddeling door de supervisor Berghof haar zin. Hierna brak een nieuw conflict over de 
binnentuin uit. Daar wildc de woningbouwvereniging een "openbare" kapel, vrij toegankelijk voor een ieder. Dit was 

in strijd met het plan, waarbij de 

I 1 Jozephkerk in de Robert Scott- 
buurt als katholiek gebedshuis 
was bestempeld. Tot 1957 was het 
touwtrekken. Toen werd er een 
Mariabeeld in de kapel geplaatst en 
ingewijd met de afspraak dat alleen 
op hoogtijdagen de hekken aan 
de Bos en Lommerweg geopend 
mochten worden, zodat men naar 
de kapel kon (deze was wel altijd 
voor de bewoners van de beide 
stroken via de tuiningangen van de 
huizen toegankelijk). 
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ARCHITECTONISCH 

et Akbarblok bestaat uit twee bouwstroken met vier verbrede kopgevels. De stroken zijn haaks 
georiënteerd op de Bos en Lommer- en de Lee~wendalerswe~. De stroken zijn met een gemetselde muur 
aan de Lee~wdalerswe~ met elkaar verbonden. Vlak voor de muur staat een kapel waardoor een half open 

bouwblok wordt gesuggereerd als twee losse stroken. Tussen de verbrede koppen bestaat iedere strook uit 8 dubbele 
traphuizen van ieder 4 woonlagen op een laag bergingen. De verbreding van de koppen langs Bos en Lommer- en 
Leeuwendalersweg levert een afscherming van de uitgekraagde balkons en de dakoverstek. De balkons maar ook de 
trappenhuizen hebben sierballen op de hoeken. De ingangen van de trapenhuizen hebben een uitgekraagde entree 
met een schuin dak. De deuren worden geflankeerd door betonnen zuilen met kapitelen. Deze entrees maken een 
klassieke romaans/romeinse indruk. De kapitelen stellen scène's uit het oude en nieuwe testament voor. 

De uitgekraagde balkons hebben een cachet verdeling aan de onderzijde welke weer overeenkomsten vertoont met de 
dakoverstek. Een ander interessant kenmerk aan het blok zijn de lijsten waarop de overstek rust. Deze lijsten zien we 
ook weer terug in de entreepartijen. 

De kapel wordt momenteel niet gebruikt, het oude Mariabeeld is te bewonderen in een religieus museum'. Er staat 
momenteel een nieuw beeld in de kapel. 

' Het is onduidelijk of dit het Catharijnen Convent in Utrecht is of het religieus museum in Bladel. 
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DE ARCHITECTEN: A. EVERS EN GJ.M. SARLEMIJN 

H Hct arctiitccrenbureau Evers & Sarlcmijn is onlosmakelijk verbonden met de hoogtijdagen van dc 
katholieke venuiling. G.J.M. Sarlemijn ( 16 april 1909 - 5 januari 1993 - Amsterdam) volgde de 
opleiding boiiwkundc aan de Middelbare Technische School (MTS). In 1932 vestigde hii zich als -. k. . 

architect in Amsterdam en hij werkte enkele jaren als chef de bureau bij de binnenhuisarchitect E Bromberg. 
In deze periode deed hij voornamelijk kleinere opdrachten: meubelontwerpen, interieurs en verbouwingen. 

In 1940-41 volgde hij samen met onder meer A. Evers colleges bij M.J. Granpré Molière en in 1941 richtte hij met 
Evers het architectenbureau A. Evers & G.J.M. Sarlemijn op. A. Evers (1 8 april 19 14 - 16 maart 1997), 
Amsterdam) had eveneens bouwkunde gestudeerd aan de MTS. Na zijn studie had hij gewerkt bij Ir. J.E. Wiersma, 
bij Ir. J.F. Berghoef en bij de Nederlandse Spoorwegen. In die laatste hoedanigheid was hij betrokken bij de bouw van 
het Amstelstation door Ir. H.G.J. Schelling.Tijdens de bezetting hielden de beide architecten het hoofd boven water 
met kleine interieuropdrachten, opmetingen van monumenten en docentschappen. Bovendien volgden ze colleges 
bouwkunde en wijsbegeerte. Pas na de Tweede Wereldoorlog kreeg het bureau grotere opdrachten. 

Het bureau bouwde kerken en schoolgebouwen en was betrokken bij woningbouw in Amstelveen, Amsterdam, Bergen 
op Zoom, Breda, Den Bosch, Gorcum, Krommenie, Nijmegen, Roosendaal en Wormerveer. Tot de grotere 
opdrachten behoorden het Gewestelijk Arbeidsbureau in Leiden en de Psychiatrische inrichting Willibrord in 
Heiloo. De beide architecten bouwden in de in katholieke kring gangbare behoudende stijl van de Bossche School. 
Sarlemijn was zeer actief in het katholieke verenigingswezen: Hij was secretaris van de kring van kerkenbouwers in 
het bisdom Haarlem (de Pieterskring) en bestuurslid van de Algemene Katholieke Kunstenaarsvereniging (AKKV). 
Met de benoeming tot Ridder in de orde van de Heilige Gregorius de Grote kreeg hij voor deze werkzaamheden een 
hoge pauselijke onderscheiding. Evers, die lange tijd lid was van de Mon~imenrenraad, kreeg dc Gouden Speld van de 
Gemeente Amsterdam vanwege zijn verdienste voor het inventariseren van monumenten in Amsterdam. Begin jaren 
tachtig van de 20e eeuw staakten de beide architecten hun werkzaamheden. Sarlemijn overleed in 1993 en Evers in 
1997. 

In Bos en Lommer en Slotermeer zijn op een korte afstand van elkaar een aantal belangrijke werken van 
Evers en Sarlemijn te vinden : De banketbakkersschool aan de Reinaert de Vosstraat, de ULO school aan de Erik 
de Roodestaat, de kleuterschool aan de Amundsenweg, kerk en scholen rond de St Catarinakerk tussen de Haarlem- 
menveg en de Burgemeester Vening Meineszlaan, winkels met woningen aan de zuidzijde van de Burgemeester de 
Vlugtlaan en een aantal stroken tussen Burgemeester de Vlugtlaan en het Gabrandypark. 

Beide architecten volgdcn vanaf 1947 de cursus kerkelijke architectuur van de mgr. Van Heukelom stichting in het 
kruithuis te S H~rro~cnbosch. Deze cursus stond onder leiding van de benedictijner monnik Don Hans van der Laan 
en staat bekend als dc Bossche School, ecn katholieke variant van de traditionele Delftse school van Granpré Molière. 
De Bossche school is onderdeel van de voor W O  I1 ontstane "Katholieke actie" welke een door het katholieke geloof 
geinspireerde reactie vormde op de ideeën van het Modernisme. Waarbij specifieke beroepsgroepen de uitingen van 
het katholieke geloof in een nieuw jasje bij katholieken in hun directe omgeving terugbrachten. Men zou het als een 
soort zendingswerk onder de gelovigen kunnen typeren. 

De Bossche school architectuur wordt gekenmerkt door een speciaal systeem van maatvoering welke wordt bepaald 
door het zgn. plastisch getal: een wiskundige verhouding in maten. Don van der Laan gebruikte het plastisch getal 
om de architectonische ruimte op een juiste wijze te kunnen ontwerpen. De architectonische ruimte is niet alleen een 
bouwwerk maar ook de omgeving van zo'n bouwwerk '. 

Voor een uitgebreidere uitleg venvijs ik naar "Gebouwen van het plastisch getal", zie literatuuropgave. 
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GEVELSTENEN VAN HET AKBARBLOK 

O p de hoek van de Bos en Lommerweg en het Jan van Schaffelaarplantsoen bevindt zich de "eerste" steen 
van het Akbarblok. De tekst van de eerste steen luidt ais volgt: 

Deze eerste steen is gelegd door de deken van Amsterdam 
mgr. G.PJ van der Burg op Xldecember van het heilig 
jaar MCML tijdens het veertigste jaar van het bestaan dt 
r.k. woningbouwvereniging Het Oosten. 

Het blok is gebouwd door het architectenbureau 
Evers en Sarlemijn te Amsterdam. De ingangspartijen 
werden versierd in 1954155 met reliëfs over het leven 
van Christus (Nieuwe Testament) aan het van Schaf- 
felaarplantsoen en aan de Akbarstraat met reliëfs naar 
voorstellingen uit het Oude Testament. De reliëfs zijn 
ter plaatse gemaakt in kalksteen door Jan l? Meefout 
(1915-1993) en Arie J.P.E. Teeuwisse (1919-1993). Teeuwisse liet zich voord in zijn werk inspireren door de schoon- 
heid en veelzijdigheid van de wereld van de fauna. Teeuwisse en Meefout kenden elkaar van de academie en zaten 
tijdens de Tweede Wereldoorlog gezamenlijk ondergedoken in Artis. De kapitelen aan de Akbarstraat zijn het werk 
van Willem L. Reijers (1910-1958) en zijn uitgevoerd in terracotta en dateren uit 1950. 

We volgen het bijbelverhaal in chronologische volgorde van Oude naar Nieuwe Testament langs het blok en 
beschrijven elke timpaan te beginnen aan de Leeuwenddersweg met: 

Leeuwendalersweg 3 1 

WILLEM L. REIJERS 
De schepping van Adam 
(Genesis 1 :27 en 2: 7) 
'En God schiep de mens als zijn 
beeld; als het beeld van God 
schiep Hij hem" 

WILLEM L. REIJERS 
De schepping van Eva uit 
Genesis 2:21-22 
'kam Hij één van zijn ribben 
weg en zette er vlees voor in de 
pkats. En de heer God vormde 
de rib die Hij uit de mens had 
weggenomen tot een vrouw': 

Akbarstraat 34-32 

WILLEM L. REIJERS 
De zondeval (Genesis 3 6 )  
'Zijplukte dus een vrucht en zij 
at ervan; zij gaf er ook van aan 
haar man, die haar stond, en ook 
hij at ervan". 

WILLEM L. REIJERS 
Verdrijving uit het paradijs 
(Genesis 3:23) 
3aarom verwees de HEER God 
hem uit de tuin van Eden, en 
moest hij de grondgaan 
bebouwen waaruit hij was 
genomen''. 
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Akbarstraat 30-28 

WILLEM L REIJERS 
Mozes splijt de wateren (Exodus 
1413-22) 
"Toen strekte Mozes zijn hand uit 
over de zee en de HEER liet die 
hele nacht een sterke oostenwind 
de zee terugwijken". 

WILLEM L REIJERS 
Abrahams offer (Genesis 
22:l-19) 
"Toen Abraham echter zijn hand 
uitstak naar het mes om daarmee 
zijn zoon te offeren, riep de engel 
van de HEER hem vanuit de 
hemel toe: Ybraham, Abraham!" 
En hij antwoordde: "Hier ben 
ik". En Hij zei: "Raak de jongen 
metgeen vinger aan en doe hem 
niets! Ik weet nu dat u God vreest, 
want u hebt Mij uw zoon, uw 

Akbarstraat 22-20 

WILLEM L. REIJERS 
Mannaregen (Exodus 16: 1 - 1 6) 
"De Israëlieten zagen het en 
zeiden tegen elkaar: "Wat is 
dut?". Ze wisten werkelijk niet 
wat het was. Mozes legde hen 
uit: "Dit is het brood dat de 
HEER u te eten geeft'', 

WILLEM L. REIJERS 
Mozes in de Rode Zee (Exodus 
14:13-16) 
"Uzelfmoet uw hand opheffen, 
uw staf uitstrekken over de zee en 
haar in tweeën splijten." 

enige, niet willen onthouden". 

Akbarstraat 26-24 Akbarstraat 18-16 

WILLEM L. REIJERS WILLEM L. REIJERS 

Simson (Samson) in de tempel Jacobsladder (Genesis 28: 10-1 6) 

(Rechters 16:23-30) "Hij kreeg een droom en mg 

"Terwijl hij dacht: 'Zaat mij een ladder die op arde stond en 

maar met de Filistijnen sterven", warvan de top tot in de hemel 

duwde hij uit alle macht, en de reikte. Langs die ladder stegen Gods 
engelen op en dulden zij neer': tempel stortte in, op de vorsten 

en op al het volk dat zich daar yacob werd wakker en riep uit: 

bevond Zo liet hij bij zijn dood "Waarlijk de HEER is op deze 

meer mensen sterven dan tijdens plaats en ik wist het niet", 

heel zijn leven". 

WILLEM L. REIJERS 
Jacob en de Engel (Genesis 
32:22-32) 
'En een man worstelde met hem 
tot het aanbreken van de dag- 
eraad "Toen zij hij: "Voortaan 
zultgijgeen Jacob meer heten, 
maar Israel, want u hebt met 
Godgestreden en met mensen en 
u hebt hen overwonnen" Jacob 
vroeg: "Maak mij uw naam 
bekend" Maar hij zei: "Waarom 
vraufl U naar mijn naam?" Toen 

WILLEM L. REIJERS 
Tocht in de woestijn 
(Numeri 2 1 :4-9) 
"Daarop kwam het volk naar 
Mozes en zei: "W4 hebben 
gezondigd, want wij hebben 
ons tegen de HEER en tegen u 
gekeerd". 
"Mozes maakte een bronzen slang 
en zette die op een paal. Ieder die 
door een slang war gebeten en zijn 
ogen op de Bronzen skng richtte, 
bleef in leven. 

gaf hij hem de zegen . Jaco6 
noemde die plaats Pniël", 
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Akbarstraat 14- 12 

WILLEM L. REIJERS 
Spionnengang (de verspieders) 
(Numeri 13:23) 
'Zij drongen door in het dal 
Eskol en sneden h a r  een wijn- 
rank af met een druiventros, die 
zij met twee man aan een stok 
moesten dragen; bovendien na- 
men zij enige granaatappels en 
vijgen mee." 

WILLEM L. REIJERS 
Brandend braambos (de roeping 
van Mozes) (Exodus 3: 1-8) 
"Mozes keek toe en zag h t  de 
doornstruik in lichterlaaie stond 
en toch niet brandde." 
"Toen sprak de HEER: "Kom niet 
dichterbij en doe uw sandalen 
uit, want de plaats waar u staat 
is heilige grond. " 

Akbarstraat 10-8 

WILLEM L. REIJERS 
Saul en David ( 1 Samuel 16: 
14-23) 
'En telkens als de demon Saul 
lastig viel, nam David de citer en 
speelde hij erop; dan kalmeerde 
Saul en voelde hij zich beter en de 
boze geest week van hem. " 

WILLEM L. REIJERS 
David en Goliath (1 Samuel 17) 
"Hij deed een greep in zijn tas, 
nam er een steen uit, slingerde die 
naar de Filistijn en trof hem tegen 
het voorhoofd. De steen drong in 
het hoofd en de man viel voorover 
op de grond " 

Akbarstraat 6-4 

WILLEM L. REIJERS 
Salomon's oordeel (1 Koningen 
3: 16-28) 
"Toen men de koning een zwaard 
gebracht had zei hij: "Hak het 
levende kind in tweeën: geefde 
ene helft aan de ene vrouw en 
de andere helft aan de andere 
vrouw". 

WILLEM L. REIJERS 
Judith en Holofernes (Judith 
13, apocrief) 
'Ze haalde het hoofd uit haar tas 
tevoorschijn en toonde het hun: 
"Hier is het hoofd van Holofernes, 
de opperbevelhebber van het As- 
syrische leger. " 

Bos en Lommerweg 248 

WILLEM L. REIJERS 
Jona en de Walvis ('Jona 
1:17-2:lO) 
"Toen sprak de HEER tot de 
vis en de vis spuwde Jona op het 
droge. " 

WILLEM L. REIJERS 
Hooglied of Elia's hemelvaart 
(Hooglied 1 :9 of 2 Koningen 
2:ll-12) 
"Terwijl zijpratend verder 
gingen, kwam er een opeens een 
wagen van vuur met paarden van 
vuur, die hen van elkaar scheidde, 
en in een stormwind werd Elia 
ten hemelgenomen." 

We vervolgen met het Nieuwe Testament voorbij het hek van de binnentuin 
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Bos en Lommerweg 246 

JAN MEEFOUT 
De Aankondiging (Lucas 1 
:26-38) 
"Maar de engel zei: 'Schrik niet, 
Maria, u hebt genade gevonden 
bij God U zult zwanger worden 
en een zoon baren, die u de naam 
Jezus moet geven. " 

Jan van Schaffelaar- 
plantsoen 7-9 

JAN MEEFOUT 
De heilige familie Jozef in de 
weer als timmerman terwijl 
Jezus toekijkt aan de hand vai 
zijn moeder. 

JAN MEEFOUT JAN MEEFOUT 
De ontmoeting van Maria met De vlucht naar Egypte 
Elisabeth(Lucas 1:39-56) (Matteus 2: 13) 
"Meteen toen Elisabeth de "Toen ze de wijk genomen 
begroeting van Maria hoorde, hadden, verscheen aan Jozefin 
sprong het kind op in haar een droom een engel van de Heer, 
schoot. Elisabeth werd vervuld die zei: "Stu op, neem het kind en 
met de heilige Geest. Ze riep zijn moeder mee en vlucht naar 
met luide stem: "Gezegend ben Egypte. " 
jij onder de vrouwen, en 
gezegend is de vrucht van je 
schoot"." 

Jan van Schaffelaar- 
plantsoen 3-5 

ARIE TEEUWISSE 
De stal in Bethlehem vlak na de 
geboorte van de heiland met de 
os en de ezel. 

ARIE TEEUWISSE 
De drie koningen in Nazaret 
(Matteus 2: 1 - 12) 
"Toen ze de ster mgen, werden ze 
met buitengewoon grote vreugde 
vervuld. Ze gingen het huis 
binnen en mgen het kind met 
zijn moeder Maria. Ze vielen op 
de knieën en huldigden het. Ze 
haalden hun schatten tevoorschijn 
en gaven Hem goud, wierook en 

Jan van Schaffelaar- 
plantsoen 11-13 

ARIE TEEUWISSE 
De doop van Jezus 
(Marcus 1:9-11) 
"In die dagen kwam Jezus uit 
Nazaret in Galiled en Hij liet 
zich in de Jordaan dopen door 
Johannes. Meteen toen Hij uit het 
water kwam, zag Hij de hemel 
openbreken en de Geest als een 
duifop zich neerkomen. " 

ARIE TEEUWISSE 
Christus in de tempel 
(Lucas 2:46) 
''Pas na drie &gen vonden ze 
Hem in de tempeb Hij zat er 
midden tussen de rabbi?, luisterde 
naar hen en stelde hun vragen." 

mirre als geschenk. " 
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Jan van Schaffelaar- 
plantsoen 15- 17 

JAN MEEFOUT 
De opwekking van Lazarus (Jo- 
hannes l l : 17-44) 
Hij gaat naar het graf en roept 
Lazerus eruit. En dan: 
'Ze gestorvene kwam naar buiten, 
de voeten,en handen gebonden met 
grafdoeken, en er was een zweet- 
doek om zijn gelaat gebonden': 

JANMEEFOUT 
De verzoeking in de woestijn 
(Matteus 4: 1-1 1) 
Na zijn doop in de Jordaan 
trekt Jezus zich voor bezinning 
terug in de woestijn (veertig 
dagen) en heeft een visioen. Hij 
weerstaat hierin de verleiding 
door de duivel. 

Jan van Schaffelaar- 
plantsoen 19-2 1 

ARIE TEEUWISSE 
De wonderbare visvangst 
(Lucas 5: 1-1 1) 
"Meester': antwoordde Simon, 
'Ze hele nacht hebben we ons al 
afgetobd zonder iets te vangen. 
Maar als U het zegt zal ik de 
netten uitwerpen." Dat deden ze 
en ze vingen zo'n massa vis dat 
hun netten ervan scheurden." 

ARIE TEEUWISSE 
De bruiloft in Kana 
(Johannes 2: 1-1 1) 
'Doe die bakken vol waternbeval 
Jezus hun. Ze deden ze vol water, 
tot de rand toe. Vervolgens zei 
Hij: 'Schep er nu wat uit en 
breng het VZdd7 de tafelmeester " 
En ze deden het. De tafelmeester 

Jan van Schaelaar- 
plantsoen 23-25 

JAN MEEFOUT 
Het laatste avondmaal (Matteus 
26:26-29) 
"Tijdens de maaltijd nam Jezus 
een brood, sprak de zegenbede uit, 
brak het, gaf het aan zijn leerlin- 
gen en zei: "Neem en eet, dit is 
mijn lichaam". Ook nam Hij een 
beker, sprak het dankgebed i i t  
en aaf hun die met de woorden: " 

'Drink er allen uit, want dit is 
mijn bloed van het verbond, dat 
V007 velen wordt vergoten tot 
vergeving van zonden." 

JAN MEEFOUT 
De intocht in Jeruzalem 
(Marcus 11:l-10) 
"Velen spreidden hun kleren uit 
op de weg, anderen deden het- 
zelfde met twijgen die ze op het 
veld gesneden hadden. " 

Jan van Schaffelaar- 
plantsoen 27-29 

ARIE TEEUWISSE 
Christus voor Pilatus 
(Marcus 15: 1-21) 
Pilatus stelde Hem de vraag: 
'Bent Ude koning van de 
Joden?" Hij gaf hem ten 
antwoord "Uzegt het zelf". 

ARIE TEEUWISSE 
De Judas kus 
(Marcus 1443-52) 
"Hij die Hem overleverde had een 
teken met hen afgesproken: "Die 
ik zal kussen, die is het. Grijp 
Hem en zet Hem veilig vast. 
Een hij eraan kwam, ging hij 
recht op Hem af en zei: "Rabbi", 
en kuste Hem. Zegrepen Hem en 
overmeesterden Hem': 

proefde het water dat wijn was 
geworden." 
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Jam van SchafTelaar- 
plantsoen 3 1-33 

JAN PW. MEERFOUT I 
Leeuwendalersweg 29 

ARIE TEEUWISSE 
Wederkeer van de 
heilige geest op aarde, 

6"'O 

(Matceus 27:45-56) 
pinksteren(Handelingen 2: 1-42) 

'Rond het negende uur riepJezus "Toen de dag van Pinksteren 
aanbrak, waren zij allen op één met luide stem uit: 'Eli, eli, lema 

subachtani". 
De menigte begreep hem niet. 'ye- , 

-&.%j l zus schreeuwde opnieuw luidkeels 
en gaf de geest". heel het huis waar zij waren. Br 

verschenen hun vurige tongen, die 

JAN MEEFOUT zich verspreidden en zich op ieder 
van hen neerzetten. Zij raakten De wederopstanding, pasen 

(Mattheus 28: 1-1 0 )  allen vol van heilige Geest en 

'Zijn uiterlijk schitterde als een begonnen te spreken in vreemde 

bliksemflits en zijn kleding wus talen, zoals de Geest hun ingaf" 

wit als sneeuw. De wachters 
ARIE TEEUWISSE 

beefden van angst en werden 
Hemelvaart (Lucas 24:50-53)3 

lijkbleep. 
"Toen bracht Hij hen buiten de 
stad tot bij Betanië. Daar hief 
Hij zijn handen en zegende hen. 
En terwijl Hij hen zegende, ging 
Hij van hen heen en werd Hij in 
de hemel opgenomen." 

Voor de citaten uit het oude en nieuwe testament is gebruikgemaakt van de Willibrordvertaling van de Heilige Schrift, 
'S Hert~~enbosch, 2004, Katholieke Bijbelstichting. 
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BEELDHOUWERS PORTRETTEN 

Johannes Petrus Wilhelmus (Jan I?) Meefout 
(Amsterdam 29 december 1915 - 16 april 1993) was beeldhouwer. 

Johannes Petrus Wilhelmus Meefout kreeg zijn opleiding aan de Kunstnijver- 
heidsschool Quellinus, de Nieuwe Kunstschool en bij Jan Bronner en Frits van 
Hall aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Hij woonde 
en was gedurende zijn gehele leven voornamelijk werkzaam in Amsterdam, waar 
hij docent houtbewerking was aan de lerarenopleiding en docent beeldhouwkunst 
aan de Academie voor Beeldende Vorming. Hij was gehuwd met de uit Berlijn 
afkomstige beeldhouwster (Alwine Bertha) Irmgard Stahl (1 9 1 1-200 1). Meefout 
was onder andere lid van Arti et Amicitiae, de Beroepsvereniging van Beeldende 
Kunstenaars BBK, het Nederlands Kunstenaars Genootschap en de Nederlandse 
Kring van Beeldhouwers NKVB. 

Meefout werkte het liefst met de materialen hout en steen, zijn favoriete onderwerp 
was de vrouw, vooral zijn eigen vrouw Irmgard. Meefout stond erom bekend dat 
hij zijn beelden niet graag verkocht. Opdrachten, onder andere van de gemeente 
Amsterdam, verkreeg hij vaak via Hildo Krop met wie hij zich verwant voelde. 

Adrianus Johannes Petrus Franciscus (Arie) Teeuwisse 
(Amsterdam, 9 mei 1919 - Uffelte, 21 augustus 1993) was beeldhouwer en 
illustratorlstriptekenaar. 

Arie Teeuwisse werd geboren in Amsterdam als tweede zoon van onderwijzer 
Adrianys Johannes Petrus Teeuwisse en Hendrika Berendina Bosman. Zijn oudere 
broer was de illustrator Cor Teeuwisse. Teeuwisse volgde van 1936 tot 1940 een 
opleiding aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs in Amsterdam, waar 
hij les kreeg van Jaap Kaas. Vervolgens startte hij een opleiding aan de Rijksacademie 
van Beeldende Kunsten eveneens in Amsterdam. Hier kreeg hij les van Jan Bronner. 
Deze opleiding moest hij afbreken in 1943, waarna hij onderdook boven de 
berenverblijven in Artis. Zijn verbinding met Artis via het onderduikadres en 
Jaap Kaas, die ook wel de beeldhouwer van Artis wordt genoemd, blijkt duidelijk 
aan het aantal beeldhouwwerken dat hij daar heeft achtergelaten. In 1945 kon hij 
zijn opleiding voortzetten en in 1947 was hij afgestudeerd. Teeuwisse was vooral 
bekend om zijn dierenbeelden en mensfiguren. Van 1963 tot 1982 was Teeuwisse 
docent beeldhouwen aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische 
Wetenschappen in Rotterdam. Hij was lid van Arti et Amicitiae en de 
Nederlandse Kring van Beeldhouwers. 

Teeuwisse maakte vanaf 1947 verschillende illustraties en strips voor de KRO-gids. Voor deze strips werkte hij onder anderen 
samen met tekstschrijver Wil Janse en Lou Hoefnagels, met wie hij de stripreeks Kroosje maakte. Dit deed hij tot 1965. 

Bron: Wikepedia september 201 1 (ook foto's) 
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Wilhelmus Ludovicus (Willem) Reijers 
(Arnhem, 12 maart 1910 - Alkmaar, 2 oktober 1958) was schilder en beeldhouwer. 

Reijers volgde onderwijs aan de Grosvenor School of Modern Art in Londen 
(1931-1934) en trok daarna naar Parijs, waar hij in de leer was bij de schilder 
Fernand Léger. In 1939 werkte hij gedurende vier maanden, tot het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog, in het atelier van de beeldhouwer Ossip Zadkine. Naast 
beeldhouwer was hij kunstschilder en illustrator. Hij wordt beschouwd als een van 
de vernieuwende beeldhouwers van vlak na de oorlog. 

Reijers was lid van de kunstenaarsgroep Vrij beelden (1 947). In 1948 maakten 
vier van zijn sculpturen deel uit van de Nederlandse inzending voor de Biënnale 
van Venetië. Reijers was maar zo'n tien jaar als beeldhouwer actief. Hij liet een 
klein oeuvre van experimenteel werk na, dat door heel Nederland werd geplaatst. 
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