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A.J. Kropholler 

Architect Alexander Jacobus Kropholler (1881-1973) is vooral bekend als ontwerper van sobere bakstenen kerken en 

raadhuizen op traditioneel ambachtelijke wijze in de stijl van Berlage. Omdat deze bouwwerken in stad en dorp het 

meest opvallend en bekend zijn, is het niet verwonderlijk dat juist de kerken, stad- en raadhuizen veel op 

prentbriefkaart verschenen. Er is echter veel meer gebouwd naar het ontwerp van Kropholler: naast 19 kerken, 1 

stadhuis, 10 raadhuizen zijn nog 89 andere gebouwen geheel of gedeeltelijk van zijn hand 1. “De bouwwerken van 

Kropholler lijken te zijn bedacht als rotsen in de branding die de tijd moeten weerstaan”. De meeste van zijn 

gebouwen, al dan niet verbouwd, bestaan nog steeds, maar er zijn wel in de loop der tijd 12 bouwwerken geheel of 

gedeeltelijk gesloopt. 

 

Portret Architect Kropholler 

 
 

Ook zijn er nog 29 ontwerpen van Kropholler bekend, die nooit uitgevoerd zijn. A.J. Kropholler werkt ook samen met 

andere architecten. Zo had hij van 1902 tot en met 1910 met Jan Frederik Staal (1878 – 1940) een architectenbureau 

in Amsterdam. Staal was getrouwd met Krophollers zuster Margaret, die later  naam zou maken als architect van de 

Amsterdamse School.  

 

 
Villa in Bergen (N.H.) ontworpen door Margaret Kropholler-Staal. Prentbriefkaart. 

 

                                                           
1
 Naar de catalogus van zijn werken in Van Bergeijk, 2020. 



Hoewel de stijl van Kropholler verwant is met de bouwstijl van de Delftse school, is hij nooit tot deze beweging 

toegetreden. Delftse School is een groep van vooral katholieke architecten onder leiding van M.J. Granpré Molière, 

hoogleraar te Delft.  

 

 
Landhuizen St. Jan in Laren (N.H.) Coll. Noord-Hollandsarchief. 

 

Naast gebouwen ontwierp Kropholler ook meubels, interieurs, kerkelijke voorwerpen, een zitbank met lantaarn in 

Alkmaar, een grafkapel voor de familie Van Abbe, een grafmonument voor Toorop, een oorlogsmonument te 

Boxmeer en een gedenkzuil voor Pieter Breughel in Breugel. 

 

 
Grafmonument in Boxmeer. Uitgave Firma Schoth, 
Boxmeer. 

 
Graf van Toorop, Den Haag. Bron Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 

 

Kerken 

Kropholler bekeerde zich in 1908 tot het Rooms-Katholieke geloof en hij begon zich te interesseren voor 

kerkenbouw. Zijn eerste (nood)kerk is gebouwd omstreeks 1910 in Scheveningen als onderdeel van een groter 

geheel met onder meer 13 herenhuizen. Op 20 mei 1914 werd de bouw van een gedeeltelijke kerk met pastorie in 



Beverwijk aanbesteed 2. In totaal ontwierp hij 30 religieuze gebouwen, zoals kerken, kloosters, abdijen en 

pastorieën. Architecten  die interesse  hadden  in  opdrachten  van  katholieke  instellingen,  waren  sinds  de 

bisschoppelijke   richtlijnen   van   1930   verplicht   zich   als lid   van   de   Algemene   Katholieke Kunstenaars 

Vereeniging  (A.K.K.V.)  aan  te  melden. Deze in 1920 onder de naam „Vereniging van R.K.  architecten”  opgerichte 

standsvereniging   vormde een   overkoepelende   organisatie   van verschillende landelijke katholieke 

kunstenaarsverenigingen. Kropholler werd na beëindiging van de samenwerking met Staal lid van de A.K.K.V. Door 

deze stap verzekerde Kropholler zich van een aardige hoeveelheid kerkelijke opdrachten.  

 

 
Kerk van OLV v. Goeden Raad te Beverwijk. Inzamelingsactie d.m.v. een prentbriefkaart. 

 

“Ay, ga niet voort, door deze poort, of help een luttel dragen” staat op een ansichtkaart van de Kerk van OLV van 

Goede Raad uit Beverwijk. Het is niet ongebruikelijk dat voor de bouw van een kerk de bouwkosten gedeeltelijk door 

de verkoop van kaarten met een tekening van het ontwerp bijeen gesprokkeld wordt. De afgebeelde kaart (zie 

onder) met de naam van de architect “A.J. Kropholler Arch. Amsterdam is ook een dergelijke kaart. Kropholler 

schrijft over deze kaart het volgende: “De briefkaarten van deze kerk, die met bijzonder veel moeite en kosten zijn 

vervaardigd, geven in hoofdzaak echter wel een idee van wat de kerk zal worden. Alleen zal het gebouw in uitvoering 

er weinig moderner uitzien.” Ook de kerk van Scheveningen O.L.Vr. van Lourdes kende een vergelijkbare kaart. Op 

de beeldzijde de kerk zoals die er uiteindelijk uit gaat zien met er naast de vermelding van de naam van de architect. 

Bouwpastoor A.M.J.I. Binnewiertz tracht met de volgende tekst giften voor de bouw te ontvangen: “Een aalmoes 

voor den bouw! Wie kan weerstaan een moederbee? Maria vraagt er om: Een eigen huis hier aan de zee. Maria’s 

kinderen! helpt nu mee, en bouwt haar heiligdom.” 

 

  
Kerk OLV van Lourdes in Scheveningen, de kaart is een uitgave van pastoor A.M.J.I. Binnewiertz 
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 De kerk is in twee fasen gebouwd. 



Op kaarten die in de handel zijn, staat in het algemeen niet de naam van de architect vermeld. Een uitzondering 

vormt de serie kaarten van J. Vlieger uit Amsterdam, met een aantal moderne gebouwen, waarbij de naam van de 

architect op de adreszijde is gedrukt. Twee uit deze serie hebben betrekking op gebouwen van Kropholler, de Sint 

Ritakerk en de Sint Ritaschool in Amsterdam. 

De kosten van de herbouw van de abdij van Egmond-Binnen waren aanvankelijk f 1.500.000 beraamd. Een van de 

inzamelingsacties was het drukken van “postkaarten” met tekeningen van Kropholler (Bergeijk, 2020). Waarschijnlijk 

waren de tekeningen van Reurt Jan Veendorp (1905-1983), een medewerker van architectenbureau Kropholler, die 

ook in het boekje uit 1934 “De abdij van Egmond  herbouw ontwerp door A.J. Kropholler met [met 11] reproducties 

naar teekeningen van R. Veendorp.” 

Ten slotte kent ook het bouwproject Linnaeushof in Amsterdam vergelijkbare kaarten met tekeningen van het 

ontwerp met de naam Kropholler en de naam van de aannemer Rozestraten.  

Bij het 25 jarig bestaan van de parochie is een serie kaarten uitgegeven, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan 

de kerkversiering.  

 

 
Linnaeushof te Amsterdam in Oud Watergraafsmeer. Aannemersmij Rozestraten.  

 

Tabel 1. Gebouwen van Kropholler op prentbriefkaarten 

Plaats Gebouw Gereed Cat.
nr. 

Uitgever o.a. 

Amsterdam Hotel Palais Royal 1905 2 Nico Schuitvlot, Amsterdam 

Esbeek Brandtoren met houtvesterij 
3
 1905 16 Jospé, Arnhem 

Laren Landhuizen Sint Jan 
4
 1911 40 onbekend 

Scheveningen O.L.V. van Lourdeskerk 1912 39 Pastoor A.M.J.I. Binnewiertz, Scheveningen 

Beverwijk O.L.Vr. v. Goeden Raad 1914 46 onbekend 

Tilligte Kerk H.H. Simon & Judas 1916 52 Fa. Derkman, Tilligte 

Achthuizen Pastorie O.L.V. ten 
Hemelopneming 

1916 49 onbekend 

Beverwijk Landhuis Cosy Corner 
5
 1916 53 C. Dingler (Firma Antonijsen) 

Ursem Sint Bavokerk 1919 61 onbekend 
6
 

‘s-Gravenhage Sint Paschalis Baylonkerk 1919 59 onbekend 

Bornerbroek Sint Stephanuskerk 1920 58 J. Spoler, Bornerbroek 

Den Haag Winkel-woonhuis, 
sigarenfirma Hagen 

1920 65 onbekend 
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 Landgoed “De Utrecht”. 

4
 Burgermeester van Nispen van Sevenaerstraat nrs. 35 (inmiddels afgebroken) en 33 (midden). 

5
 Verbouwing. 

6
 Onbekend in deze tabel betekent: uitgever onbekend omdat adreszijde niet bekend is. 



Treebeek St. Barbarakerk 1921 60 onbekend 

Amsterdam Sint Rosaschool 1926 70 J. Vlieger, Amsterdam 

Amsterdam Sint Ritakerk 1926 70 J. Vlieger, Amsterdam? 

Amsterdam Linnaeushof 1926 72 Rozestraten’s Aann. Mij. 

Den Haag Woningbouw Vogelwijk 1927 77 Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting, 
Den Haag 

Amsterdam Kerk H.H. Martelaren van 
Gorkum 

1928 73 Boekh. K.L. Lindvelt, Amsterdam 

Rotterdam St. Antonius Abt Kerk 
7
 1929 55 onbekend 

Noordwijkerhout Raadhuis 1930 80 MUVA (Muurmans, Valkenburg) 

Waalwijk Raadhuis 1931 82 M. van Vugt-De Wit, Waalwijk 

Affligem (België) Abdij 
2 

1932 90 Abdij Affligem 

Alkmaar Kantoorgebouw Het Hooge 
Huys 

1932 85 onbekend 

Soesterberg Kapel van het Missiehuis Sint 
Jan 

1933 97 Jospé, Arnhem 

Neerbeek Sint Callistuskerk 1934 89 Boekhandel De Nieuwe Mijnstreek, Beek (L.) 

Eindhoven Van Abbemuseum 1935 98 Boekhandel Hugo Jonkers, Eindhoven 

Tilburg Pension Mariëngaarde 1935 101 Druk R. van Eerd & Zn., Tilburg 

Kinshasa (Kongo) Sint Pieterskerk 1935 96 Missiën van Scheut 

Leiden St. Petruskerk 1936 99 Timmermans & Co., Dordrecht 

Leiden Woningbouw 
Lammenschansweg 

1936 102 Gebr. Spanjersberg N.V., Rotterdam 

Nijmegen Kapel van het Canisius College 1936 106 Brinio, Rotterdam 

Wateringen Gemeentehuis 1937 110 J.E. Lipman, Wateringen 

Alkmaar Politiebureau 1937 86 Boekh. v/h K. ter Burg, Alkmaar 

Grubbenvorst Gemeentehuis 1937 112 J. v. Handel, Grubbenvorst 

Venlo H. Familiekerk 
8
 1938 107 onbekend 

Heesch Gemeentehuis 1939 117 onbekend 

Vught O.L.V. Middelares Aller 
Genadekerk 

1939 94 Kantoorboekh. W. Galiart, Vught 

Helvoirt 
9
 Gemeentehuis 1940 121 A. Pijnenburg, Helvoirt 

Wanssum Gemeentehuis 1940 123 Fa. J. Geerets-Wijnhoven, Wanssum 

Leidschendam Raadhuis 1941 119 J. v.d. Hoek, Den Haag 

Boxmeer Oorlogsmonument Maaslinie 1941 
10

 Firma F. Schoth, Boxmeer 

Leidschendam Woningbouw (Raadhuislaan) 1941 122 Magazijn Succes, Leidschendam 

Grouw Riedhus 1942 128 Fa. Terpstra & Zn., Grouw 

Medemblik Stadhuis 1947 116 Fa. B. Roemer, Medemblik 

Arcen Gemeentehuis 1949 129 Th. van Well, Arcen 

Egmond-Binnen Abdij Sint Adelbertus 1952 84 Rono, Alkmaar 
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 Gesloopt. 

8
 Afbeelding kaart in Van Bergeijk. 

9
 Niet ingrijpende verbouwing. 

10
 Niet in catalogus Van Bergeijk, wel genoemd op pagina 124. 



 
Mapje met kaarten van de Dienst der Stadsontwikkeling te 
’s-Gravenhage. 

 
Een van de kaarten uit het mapje. Kwartellaan in Den Haag. 

 

Tabel 1. Aantal projecten van Kropholler per categorie (incl. verbouwingen). 

Categorie Aantal Aantal op kaart Voorbeelden 

commercieel   34 3 kantoor, winkel, hotel, bank 

religieus   30 20 kerk, klooster, kapel, abdij 

woning(en)   30 6 woning, villa, landhuis, woningbouw 

publiek   20 14 raadhuis, stadhuis, politiebureau, school 

diversen     5 1 koepel, ingangspoort, atelier 

Totaal 119 44  

ontwerp   26  kerk, raadhuis, woning, woningbouw, school 
 

 
Bouwplaat kantoor N.H. Lev. Mij. v. 1891 Alkmaar. Haagsche 
Courant 29 nov. 1930. 

 
Door Kropholler gebouwde en gemeubelde Villa „de Zuidhoek”. In 
Zandvoort. De Tijd 4augustus 1917. 

 

Samenwerking met kunstenaars 

De bouwwerken van Kropholler zijn in het algemeen vrij sober en met weinig versieringen uitgevoerd. Voor die 

versieringen maakte hij wel gebruik van bekende kunstenaars. Hieronder worden enkele kunstenaars genoemd, 

waarmee hij heeft samengewerkt. De ideeën van Kropholler over versieringen in de kerk zijn samen te vatten in 

twee citaten van hem in het blad Roeping:  

“de werkelijke kunstenaar heeft ook geen versiering noodig als er geen geld of geen gelegenheid is; uit zijn hand kan 

de samenstelling, de onversierde bouw zoodanig imposant werken, dat niemand meer naar ‘versiering’ 'vraagt.” 

“versiering maar dan voor versiering uit echte kunstenaarshand, zooals dat behoort. Het ideaal is dus: een 

imponeerend (maar ingehouden wat rijkdom betreft) kerkgebouw met enkele (maar uit de beste hand komende) 

versieringen in beelden of schildering.” 

 

Mari Andriessen  

De Christuskoepel is een zevenhoekige kapel op Landgoed Mariëndaal in Arnhem, gebouwd in 1939-1940 naar een 

ontwerp van de architect Alexander Kropholler. De koepel is opgetrokken uit baksteen en met steunberen op de 

hoeken versterkt. De beelden in de kapel zijn van Mari Andriessen (1897-1979). Centraal staat het levensgrote beeld 

van Jezus Christus met uitgespreide armen. Rondom het Christusbeeld staan in de hoeken van de kapel zeven 



cementen beelden die de zeven deugden symboliseren: geloof, hoop, liefde, rechtvaardigheid, sterkte, gematigdheid 

en voorzichtigheid. 

Voor de kerk O.L. Vrouw Middelares Aller Genaden in Vught van Kropholler ontwierp Mari Andriessen de in 

zandsteen uitgevoerde kruiswegstaties uit 1934. De stenen kruiswegstaties zijn in 2002 herplaatst in het park van de 

Kapel van de Heilige Eik bij Oirschot. 

Het kruisbeeld in de inmiddels gesloopte kapel van het Canisius College in Nijmegen is ook van de hand van Mari 

Andriessen 11.  

 
boven: Het interieur van de kapel van het Canisius College in Nijmegen met 
kruisbeeld van Mari Andriessen. Foto en uitgave Hub Leufkens.  
Coll. J.B. Burg. 

 
links: Fotokaart kruisbeeld Mari Andriessen. Coll. J.B. Burg. 

 
 

 

Julie Kropholler 

Julie Kropholler (1894 - 1963) was grafisch kunstenares, ontwerpster van gebrandschilderde ramen en tegels, en 

kunstdocente. Ze was een zus van de architecten Alexander Kropholler en Margaret Staal-Kropholler.  

De volgende gebouwen van A.J. Kropholler bevatten kunstwerken van Julie Kropholler: De Metropool in Den Haag en 

de Kwartellaan in Den Haag. Het klooster Sint Rosa te Amsterdam, de raadhuizen van Waalwijk, Wateringen en 

Leidschendam. Voor het Van Abbemuseum in Eindhoven  heeft zij tegeltableaus met symbolische afbeeldingen van 

‘Morgen’, ‘Avond’ en ‘Eeuwigheid’, vervaardigd.  De twee kalkstenen paarden voor het museum zijn van de 

beeldhouwer Johannes Anton Raedecker (1885-1956). 

 

 
Tegeltableau De Zon, Linnaeushof, Amsterdam. Julie 
Kropholler. Capriolus Contempory Ceramics. capriolus.nl 

 
Afbeelding in Neuere Holländische Baukunst. Führer 

Verlag 1926. 
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 Genoemd in Bernadette van Hellenberg Hubar, 2018. Huidige verblijfplaats Willibrordkerk Maaspoort. Omdat dit beeld door 
de bisschop werd afgekeurd heeft Andriessen een tweede meer traditioneel beeld ontworpen. 



Dom Jacques van der Meij  

Dom van der Meij (1888 – 1969) was glazenier, schilder en beeldhouwer. Van der Meij studeerde aan de 

Rijksacademie van beeldende kunsten in Amsterdam. Na zijn studie vestigde hij in zich in 1911 als benedictijner 

monnik in de Sint-Paulusabdij in Oosterhout. Van der Meij maakte christelijk religieus werk voor diverse kerken, 

zoals muurschilderingen, beelden, wandtapijten en glas-in-loodramen. 

Ook voor verscheidene kerken van Kropholler maakte Dom van der Meij kunstwerken, zoals 

 Beelden en glas in lood ramen voor de Martelaren van Gorcumkerk in Amsterdam. 

 In de St. Adelbertusabdij van Egmond een Mariabeeld in de kloostergang en een wandtapijt in de refter. 

 Gobelins naar ontwerp van Dom van der Mey in de Mariakerk O.L.V. Middelares in Vught. 

 In het timpaan een granieten reliëf van Sint Callistus in de Callistuskerk in Neerbeek. Verder een doopvont en 

een marmeren St. Callistusbeeld. 

 In de Sint Ritakerk twee gebeeldhouwde natuurstenen retabels uit boven de zijaltaren.   

 In de Sint Petruskerk in Leiden beelden van Heilige Theresia en het Heilig Hart. 

 

 
 

 
Heilig hartbeeld van Dom van der Meij, Amsterdam. Bron Wikipedia. 

 
 
 
links: Altaar in de Heilige Martelaren van Gorcumkerk in Amsterdam door 
Dom van der Meij. Collectie L. van Duuren. 

 

Han Bijvoet 
De kunstenaar Henricus Alphonsus (Han) Bijvoet (1897-1975) tekende, 
schilderde en beeldhouwde. Hij was een bekende fresco- en 
glasschilder. Religieuze onderwerpen hadden zijn voorkeur. Zijn 
jeugdvriend Mari Andriessen schreef een In Memoriam in het Haarlems 
Dagblad van 20 oktober 1975 . 
In het archief van Kropholler in het Nieuwe Instituut in Rotterdam zijn 
ontwerpen van glas-in-lood ramen met de afbeeldingen van S. Joannes 
en S. Michael van Han Bijvoet (1939) opgenomen. Het ontwerp is 
waarschijnlijk nooit uitgevoerd. In minstens drie kerken, één kapel en 
één abdij van de architect Kropholler zijn wel ontwerpen van Han 
Bijvoet gerealiseerd.  
De glas-in-loodramen in de apsis van de Petruskerk in Leiden met 
afbeeldingen van de apostelen Petrus en Paulus zijn in 1938 
vervaardigd door Han Bijvoet 

12
. Voor de kerk van Onze Lieve Vrouw 

van Goede Raad in Beverwijk maakte hij kruiswegstaties (1940-1942). 
Voor de recreatiezaal van de Sint-Adelbertabdij in Egmond-Binnen 
schilderde hij een fresco. In de inmiddels afgebroken kapel van het St. 
Canisius College in Nijmegen was een fresco van Christus Koning 
aangebracht. Tenslotte zijn ook de kruiswegstaties voor de Heilige-
Familiekerk in Venlo van zijn hand.  

 
Kapel Canisius College, Nijmegen. Uitgave Canisius 
College. Coll. J.B. Burg. 
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 Pieter Geraedts schilderde de kruiswegstaties van de Petruskerk en het tegeltableau van de H. Antonius is van Felix 
Timmermans. 



 

Evert Marinus van Ojen  

In 1965 werd in België en bijzondere postzegel uitgegeven van de Abdij van Affligem. Het afgebeelde trappenhuis 

van de Abdij is het gedeelte dat door Kropholler is ontworpen. Een foto op een ansichtkaart heeft duidelijk model 

gestaan voor de afbeelding op de postzegel. Op de kaart staat “foto van Ojen”. Dit is de architectuur fotograaf Evert 

Marinus van Ojen (1886-1964).  

Hij vestigde zich in 1913 in Den Haag, waar hij van 1919 tot 1921 als jongste bediende werkzaam was in de zaak van 

Henri Berssenbrugge. Waarschijnlijk begon hij rond 1922-1923 een eigen bedrijf in deze stad. Vanuit zijn vestiging 

aan de Piet Heinstraat 84a richtte hij zich op architectuur- en technische opnamen. Hij werkte voor de Dienst 

Stadsontwikkeling en kon al snel een aantal architecten tot zijn vaste klanten rekenen, van traditionele bouwers als 

A.J. Kropholler tot de vernieuwende J.J.P. Oud. Heel veel foto’s van tekeningen en gebouwen van Kropholler zijn 

gemaakt door Van Ojen. 
 

 

 
links: Ansichtkaart van 
fotograaf van Ojen. Abdij 
Affligem. Onbekende uitgever. 

 
 
 
 
rechts: Landhuis Kropholler in 
Wassenaar.  
Stempel op achterzijde: E.M. 
van Ojen. Fotografische 
Inrichting. Den Haag, Piet 
Heinstr. 84a. Telef. No. 32027. 
Beeldbank.cultureelerfgoed.nl. 

 

 

 

Charles Eijck 

In  de kerk van O.L. Vrouw van Goede Raad in Beverwijk is het glasappliqué tegen de achterwand van de absis en een 

zevendelige polytiek met een gekruisigde Christus en de vier evangelisten is gemaakt door Charles Eyck in 1941. In 

het trappenhuis van het raadhuis van Arcen zijn in 1951 een aantal gebrandschilderd ramen  van Charles Eyck 

opgenomen.  

 
Raadhuis Arcen. Uitgever Th. van Well, Arcen. De ontwerper 
van de beelden op het bordes is niet bekend. 

 
De Maasbode 16 april 1941. 

 
 



 
Het beeldhouwwerk van het raadhuis van Grouw is van de Friese beeldhouwer Tjipke Visser (1876-1955). Uitgave firma Terpstra & 
zoon. 

 

 

Jan Toorop 

Bij een veiling van Catawiki kwam een religieus kunstwerk van Jan Toorop (1858-1928) onder de hamer. Op de 

krijttekening stond volgens de beschrijving de tekst: 'Maandagavond versturen naar Kropholler. Harstenhoekweg 

Scheveningen.' Als de tekening werkelijk is verstuurd is dit ontwerp wellicht door Kropholler gebruikt.  

Alexander Kropholler was een goede vriend van Jan Toorop en ontwierp zijn atelier in Nijmegen (Barbarossastraat 

20) en grafmonument in Den Haag. Mgr. J.J. Thunissen schonk de kapel van Sint Franciscus Liefdewerk te Amsterdam 

een nieuw altaar ontworpen door Kropholler en droeg aan Jan Toorop de versiering daarvan op. Het werd een 

paneel van het Laatste Avondmaal. 

 

 

 
                       boven: Jan Toorop. Het laatste Heilig Avondmaal. Uitgever Het  
                       Hollandsche Uitgevershuis, Amsterdam. – P 24. Coll. L. van Duuren. 
 
 
 
 
 
links: Krijttekening van Jan Toorop. Religieus ontwerp voor architect Kropholler. 
Veiling Catawiki, kavel 16074267. 

 
 

Joseph Mendes da Costa 

Joseph Mendes da Costa (1863-1939) is vooral bekend geworden door het vervaardigen van beelden en ornamenten 

voor gebouwen. Kropholler ontwierp in 1911 het landhuis in Laren  van Joseph Mendes da Costa. 

Als eerste ontving Mendes da Costa een opdracht van de architecten A.J. Kropholler en J.F. Staal voor de versiering 

van het gebouw van de levensverzekeringsmaatschappij "De Utrecht" aan het Damrak in Amsterdam. later ook voor 

het gebouw van De Utrecht in Utrecht. Van Kropholler komt de opdracht voor beeldhouwwerken en reliëfs in de 



kerk van de Heilige Martelaren van Gorcum", die deel uitmaakt van de Linnaeushof in Amsterdam. Een stenen 

medaillon met een pelikaan aan ‘t Hooge Huys in Alkmaar is ook van zijn hand. In de bakstenen gevel van de 

Lourdeskapel in Scheveningen is een gebeeldhouwd rond reliëf van Mendes da Costa opgenomen.  

 

 
Versiering aan ’t Hooge Huys in Alkmaar van Joseph 
Mendes da Costa. Bron Wikipedia. 
 

 
Alkmaar, ’t Hooge Huys. Collectie Regionaal Archief Alkmaar. 

 

Lambertus Zijl 

Lambertus Zijl (1866-1946) is beeldhouwer, sierkunstenaar, houtsnijwerker, ontwerper, medailleur en keramisch 

ontwerper. Hij maakte veel toegepaste beeldhouwkunst voor zowel gebouwen als schepen. Lambertus Zijl maakte 

naam door beelden van de Beurs van Berlage in Amsterdam.  

Een vriendschap met de hierboven genoemde Joseph Mendes da Costa leidde tot de oprichting van de firma 

'Mendes da Costa en Zijl', die echter slechts korte tijd heeft bestaan. De firma specialiseerde zich in beeldhouwkunst 

en in toegepaste kunst. Lambertus van Zijl was ook bevriend met Dirk Nijland. Hij heeft aan ten minste acht 

bouwwerken van Kropholler zijn medewerking verleend. 

 In het portaal van de kerk Paschalis Baylon in Den Haag (1919) bevindt zich een gebeeldhouwd reliëf met 

voorstelling van een pelikaan die haar jongen voedt met haar bloed, als zinnebeeld voor Christus. Dit reliëf is 

vervaardigd door de beeldhouwer Lambertus Zijl. 

 In de woningbouw met ongeveer 60 woningen in Noordwijkerhout (1920) is in het middengedeelte een reliëf 

geplaatst van de beeldhouwer Lambertus Zijl, voorstellende De Heilige Antonius van Padua, de schutspatroon 

van de R.K. Woningbouwvereniging. 

 In de kerk van de heilige Martelaren van Gorcum (1924-1928) staat boven de uitgang een Mariabeeld van L. Zijl.  

 Voor het Waalwijks stadhuis (1929-1931) vervaardigde hij een zandsteen reliëf van koningin Wilhelmina, een 

zandstenen koe en de os en alle vogel- en dierenfiguren. 

 In het trappenhuis van het gastenverblijf van de abdij in Egmond (1929) staat een terracotta beeld van 

Lambertus Zijl voorstellende Sint Antonius Abt.  

 Van Lambertus Zijl zijn de beelden op het bordes van het raadhuis te Leidschendam (1939-1941), voorstellende 

een bloemenverkoopster en een bollenrooier. 

 Aan de moestuinzijde van de kloostergang van het Sint Rosaklooster in Amsterdam (1921-1926) staat een 

terracottabeeld van Anna te Drieën van Lambertus Zijl. 

 De meisjesschool van Sint Antonius Abt in Rotterdam heeft in de gevel twee in baksteen uitgevoerde beelden: 

Sint Agnes en Moeder Anna. Een tweetal beelden van Lambertus Zijl zijn vrijwel de enige versiering van de 

jongensschool. 

 



 
Raadhuis van Waalwijk. Onbekende uitgever 

 
Raadhuis Leidschendam. Uitgever J. v.d Hoek, Den Haag. 

 

 

Jan Altorf 

Jan (of Johan) Altorf was bevriend met bekende kunstenaars en architecten uit zijn tijd. Voor architecten als H.P. 

Berlage, S. de Clerq  en J. Kropholler, ontwierp en vervaardigde hij sculpturen en bouwbeeldhouwwerk . Voor 

Kropholler maakte hij wapendragende leeuwen op het bordes van het raadhuis te Wateringen (1938). Naar zijn 

ontwerp zijn de sculptuurornamenten aan ’t oude Raadhuis in Heesch vervaardigd door een lokale beeldhouwer 

(1939-1940), ook verzorgde hij het beeldhouwwerk aan raadhuis van Leidschendam. In het Leidsch Dagblad van 24 

februari 1941 staat daarover het volgende: “Halverwege de balustrade van de trap treffen wij een in zandsteen 

uitgevoerde hondenfiguur aan, een knap stukje beeldhouwwerk van de heer Altorf”. 

 

 
Raadhuis Wateringen. Uitgever J.E. Lipman, 
Wateringen. 

 
Raadhuis Heesch. Uitgever onbekend. 

 

 

 

John Raedecker  

De beeldhouwer Johannes Anton Raedecker (of Rädecker) (1885-1956) heeft in vier gebouwen van Kropholler 

beeldhouwwerken uitgevoerd. In het politiebureau  in Alkmaar het wapen van Alkmaar. John Raedecker 

vervaardigde ook het beeldhouwwerk: van het stadhuis in Medemblik: de grote heraldische leeuw op de topgevel, 



het gemeentewapen en de beide zeilschepen op het bordes, die de handel symboliseren. De oorspronkelijke 

uitmonstering van de kapel  van de Adelbertusabdij is nagenoeg in oorspronkelijke staat bewaard gebleven met 

onder meer vier gebeeldhouwde consoles die de dakspanten dragen van de hand van John Raedecker. Tot slot zijn 

de steigerende paarden bij de ingang van het Van Abbemuseum in Eindhoven (1936) zijn ontwerp. 

 
Van Abbemuseum, Eindhoven. Uitgever Sleding, Amsterdam 

Stadhuis 
Medemblik. Uitgave B. Roemer, Medemblik. 

 

Dirk Nijland 

Van Dirk Nijland waren enkele schilderingen in de villa De Goede Reede in Velp van architect Kropholler. Een gezicht 

op een kuststrook bij nacht met vuurtoren van Dirk Nijland uit 1934 is te zien in de Willem de Kooning Academie in 

Rotterdam. Dat is het door Kropholler in 1928-1934 ontworpen Bankgebouw R. Mees en Zoonen aan de Blaak. Voor 

de versiering van het raadhuis in Noordwijkerhout had Kropholler zich van de medewerking van enkele kunstenaars 

verzekerd, zoals van Hidde Nijland. In de gang van het gemeentehuis is het thema bollencultuur te zien in de 

muurschildering van de kunstenaar Dirk Nijland. Over het werk van Nijland aan het raadhuis in Leidschendam: 

“Voordat wij onze rondwandeling door het gebouw voortzetten viel onze aandacht op een open plek in den rechter 

muurwand. Hier zal echter nog een door den kunstschilder D. Nijland ontworpen schilderij worden geplaatst 

voorstellende de oude kern van het dorp Leidschendam.” Behalve Altorf ontwierpen R.J. Veendorp en Julie 

Kropholler decoraties voor het raadhuis. Voor het raadhuis in Wateringen ontwierp Dirk Nijland een muurschildering 

in de trouwzaal, voorstellende een woeste zee en nestbouwende vogels. Ook bevindt zich in het interieur een 

tegeltableau van Wilhelmina naar ontwerp van de kunstschilder Raoul Martinez. 

Tot slot maakte Dirk Nijland twee muurschilderingen voor het Van Abbemuseum. 

 

 
Bank Mees & Zonen. Rotterdam. Schildering Dick Nijland 

 
Raadhuis Noordwijkerhout. Uitgever MUVA. 

 



 

Bremmerkring 

Tussen 1936 en 1938 maakte Charley Toorop een bijzonder groepsportret, dat wel bekend staat als de 

‘Bremmerkring’. Op het schilderij portretteerde ze bekende schilders en beeldhouwers uit haar tijd. Het bevindt zich 

in de collectie  van het Kröller Müller museum. Op het schilderij met 14 personen behoren zes personen tot de 

kunstenaars met wie Kropholler samenwerkte. Het zijn Jan Toorop (buste door John Raedecker), Joseph Mendes da 

Costa, Lambertus Zijl, Johan Altorf, John Rädecker en Dirk Nijland.  Albert Servaes schilderde in de jaren 1929-1930 

een monumentaal Antonius-drieluik voor de toen juist door Kropholler gebouwde Sint Antonius Abtkerk in 

Rotterdam-Delfshaven. Hij behoorde ook tot de groep kunstenaars rondom Hendrik Bremmer.  

 

 

Charley Toorop. Groepsportret. Collectie Kröller-
Müller, Otterlo. 
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H.H. Simon & Judas Kerk van Tilligte. Uitgever Derkman, Tilligte. 

De vensters van de kerk werden in de jaren 50 ontworpen door de glazenier Jan Schoenaker 
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