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Weinig aandachtige voorbijgangers zullen zich realiseren dat de zes imposante beelden
aan het exterieur van het Oude Kamper Raadhuis niet stammen uit de bouwperiode van
dit markante monument, maar in de jaren dertig van deze eeuw werden vervaardigd door
[ohan Polet (I894-I97I): een van Nederlands meest prominente beeldhouwers uit het
interbellum. Hij verving de oorspronkelijke beelden en consoles die in slechte staat ver
keerden.
Dit artikel belicht de ontstaansgeschiedenis van de werken, plaatst ze in de context van de
beeldhouwkunst en monumentenzorg van de jaren dertig, gaat in op de specifieke situatie
van de opname aan de gevel van een eeuwenoud gebouw en trekt vergelijkingen met de
beelden die ze vervingen. Tevens wordt er beknopt ingegaan op het leven en werk van
[ohan Polet en op de plaats van de Kamper opdracht binnen diens oeuvre. Ook zal er aan
dacht worden besteed aan parallelle situaties elders in het land.

De westgevel van het Oude Raadhuis
met de oorspronkelijke beelden.

De oorspronkelijke beelden en de historische con
text
Het raadhuis aan de Oudestraat is een van de
meest opvallende seculiere bouwwerken in de stad
Kampen. Het werd rond I350 gebouwd, maar na
een brand (I543) gewijzigd en vernieuwd, waardoor
het een verlaat symbool werd van de culturele en
economische bloeiperiode die de stad in de vooraf
gaande eeuwen tot een van de machtigste steden
van de Nederlanden had gemaakt. Ondanks de
relatief bescheiden omvarig is het imponerend en
vervult het met verve zijn representatieve taak.' Dit
komt niet alleen door de prominente plaats in het
stadsbeeld, maar ook door de architectonische kwa
liteit, het gebruik van hoogwaardige materialen en
de aanwezigheid van overvloedige decoratie. Bij de
herbouw na I543 werden kundige, talentvolle kun
stenaars en ambachtslieden ingeschakeld om sier
elementen te vervaardigen die de functie en waar
digheid van het gebouw moesten onderstrepen.
Daarbij werden kosten noch moeite gespaard. In
het interieur leidde dit tot een bijna verstikkende
overvloed: de wit beschilderde zandstenen schouw
van de Utrechts/Kamerrijkse Colijn De Nole (werk- @)



zaam 1530-1553/1558) en het eikenhouten schepengestoelte van de plaatselijke meester
Frederick (werkzaam 1543-1545) gunnen elkaar nauwelijks de ruimte. De belangrijkste
ingreep aan het exterieur bestond uit het hergebruik van een aantal meer dan levensgrote
beelden, dat de brand had overleefd en harmonisch in de hernieuwde gevel werd opgeno
men.
Het opnemen van beelden in de gevelnissen van laat-middeleeuwse en vroeg-renaissan
cistische stadhuizen was niet uitzonderlijk. Het gebeurde in Amsterdam, 's-Hertogen
bosch, Gouda, Veere, Middelburg, Haarlem en diverse andere plaatsen.' Zelden is een
beginsituatie echter tot in deze eeuw onaangetast gebleven. Ook in Kampen is het onze
ker of de toe stand zoals die aan het begin van de jaren dertig werd aangetroffen - met zes
beeldenin de nissen van de eerste verdieping van de westgevel - de oorspronkelijke was.
Omdat het stadhuis vroeger aan vier kanten vrij stond kunnen er ook beelden aan de ande
re zijden hebben gezeten. Op een zeventiende-eeuwse tekening toegeschreven aan Abra
ham Beerstraeten (1643- na 1665) bij voorbeeld bevindt zich een solitair beeld aan de
noordgeveLl Ook bleven er diverse nissen leeg. In principe is het mogelijk dat er beelden
bij ver- en aanbouwingen zijn verplaatst ofverloren zijn gegaan bij de brand van 1543, ter
wijl sommige be elden dornweg door ouderdomsslijtage, ongelukken of anderssoortige
rampspoed kunnen zijn beschadigd, waarna verwijdering volgde en ze definitief verdwe
nen in de mist van het verleden. Misschien gebeurde er echter niets van dit alles, maar was
er gewoon geen geld beschikbaar geweest voor het verlenen van aanvullende opdrachten.
Opvallend is weI dat het beeld van Karel de Grote op een console met de naam van Alexan
der staat, hetgeen toch op verplaatsingen zou duiden.s
Vanzelfsprekend komen er vragen op wie (of wat) de verwijderde beelden eigenlijk voor
stellen, wanneer ze gemaakt werden en door wie. Daarover zijn verschillende hypotheses
geformuleerd. Vast lijkt te staan dat de zes oorspronkelijke beelden in fases, in de periode
tussen de bouw en herbouw van het stadhuis vervaardigd werden.
In de middeleeuwen en vroege renaissance werden er zelden vrijblijvende onderwerpen
gekozen, maar werkte men meestal volgens vastgelegde iconografische programma's,
waar nauwelijks van werd afgeweken. Naast bestaande, reele personen (dood of levend)
konden er onder meer symbolen en personificaties van deugden en begrippen worden uit
gebeeld. De Kamper beelden representeren in opeenvolgende duo's respectievelijk Karel
en Alexander de Grote, de (deugden van) 'Matigheid' en 'Trouw' (Fides) - ook wel gemter
preteerd als 'Hoop' - en vervolgens 'Justitia' (de gerechtigheid) en 'Charitas' (de liefde of
liefdadigheid). De eerste twee kunnen worden opgenomen in een - vrij zeldzame - reeks
van 'negen helden'.' 'Matigheid' en 'Gerechtigheid' worden gerekend tot de vier kardina
Ie deugden en "Charitas" is een van de drie goddelijke deugden. Deze zeven deugden vor
men tezamen de eigenschappen van een goed en rechtvaardig bestuur, een populair
thema voor decoraties aan gebouwen waar gezagsdragers zetelden. 'Trouw' of 'Fides' valt
er een beetje buiten.
Iconografisch gezien is het geheel dus nogal rommelig en incompleet. Ook in de onder
linge stilering en date ring zitten veel verschillen. Het eerste duo is waarschijnlijk niet lang
na de bouw van het stadhuis vervaardigd, mogelijk door een lokale meester, rond
1470/1480 gevolgd door 'Matigheid' en 'Trouw' van een beeldhouwer uit de Utrechtse
School en eind vijftiende, begin zestiende eeuw aangevuld met 'Justitia' en 'Charitas' door
verschillende rneesters."



De westgevel van het Oude Raadhuis met de Dude beeiden.

Men zou kunnen verondersteUen dat er waarschijnlijk negen helden en zeven deugden
beelden aan het Oude Raadhuis hebben gezeten, die door meerdere beeldhouwers zijn
vervaardigd.7 De zes nog bestaande oorspronkelijke beelden en hun consoles zijn van
Baumberger zandsteen en waren alle beschilderd.f

De vervanging
Op welke plaats ze ook mogen hebben gezeten, door wie, waar en wanneer ze ook zijn
gemaakt, het is duidelijk dat de beelden eeuwenlang aan weer en wind waren blootgesteld.
Zelfs in tijden dat er nog geen gemotoriseerde voertuigen rondreden was dat niet bevor
derlijk voor het behoud. Door de jaren heen zullen reparaties en restauraties noodzakelijk
zijn geweest. Een enkele keer werd dit gedocumenteerd, zoals in 1793 toen de beelden wer
den hersteld door N.N. Colomba, een in Zwolle woonachtige stucadoor.s Tijdens de ingrij
pende stadhuisrestauratie naar adviezen van architect P.J.H. Cuypers (1827-1921), die
ruim twintig jaar in beslag nam, werden de beelden buiten beschouwing gelaten, omdat
ze volgens deze bouwkundige autoriteit inmiddels niet meer te herstellen waren." Welliet
Cuypers boven de ten dode opgeschreven sculptuur door hem ontworpen nieuwe balda
kijnen aanbrengen, op basis van de oude incomplete en schamele restanten. Ze werden
uitgevoerd in Marley-steen door de jong gestorven Kamper beeldhouwer J. Westendorp."
Waren de baldakijnen bedoeld als beschutting tegen het vernietigende hemelwater, waren
ze een ijdele toevoeging van een overijverige restaurateur, of een hulpmiddel om meer
eenheid te scheppen in de gevels van een gebouw dat een (te) grondige en fantasierijke his
toriserende transformatie had doorgemaakt? De combinatie van de baldakijnen met de



beelden en hun consoles was - esthetisch gezien - zeker niet misplaatst. Het verval werd
er echter niet door gestuit. 12

In de jaren twintig brak een hand af van de 'Gerechtigheid'. Het idee om die er weer aan
te zetten werd bij nader inzien minder gewenst geacht, waarop zij in een vitrine in het
Oude Raadhuis terecht kwarn." De jaren daarop verergerde de situatie en nam het gevaar
toe. Voetgangers konden immers direct langs het stadhuis lopen. De bezorgde archivaris,
mevrouw Clara Welcker, bracht op II januari 1932 de toestand van de beelden onder de
aandacht van B&W. Zij meldde dat de door vocht verweerde zandsteen begon af te brok
kelen en dat (tijdens een recente storm?) ook een stuk van de 'Matigheid' naar bene den
was gevallen en bijna een voorbijganger had geraakt. Een volgende storm kon hachelijke
gevolgen hebben. Ze spoorde B&Waan om spoedig advies aan Monumentenzorg te vra
gen, '(...) opdat het lot van Veere onze beelden niet boven het hoofd hangt'i-' Met voortva
rendheid en gedrevenheid was ze inmiddels op de zaken vooruit gelopen en had een
bezoekend lid van Monumentenzorg, prof. ir. van der Steur, geattendeerd op de situatie."
Deze adviseerde de oorspronkelijke beelden in Delft (Technische Hogeschool) te laten
natekenen, aan de hand daarvan nieuwe te maken en de oude beelden op te bergen in een
museum.
Omdat Van der Steur kort daarop vertrok uit Delft, werd vervolgens dr. J. Kalf, voorzitter
van het Bureau voor Monumentenzorg, door mevrouw Welcker aangesproken. Terloops
meldde ze aan B&Wdat de kosten per beeld op fl. 1200,-werden geschat en dat het haar
niet wenselijk leek de restauratie der beelden over meerdere jaren te verdelen, omdat het
Oude Raadhuis dan geruime tijd ontsierd zou zijn!" B&W reageerden prompt met de
mededeling dat er een nauwkeurig onderzoek was ingesteld naar de beelden, dat alle uit
stekende delen waren betast en er niets los zat, op wat ongevaarlijke schilfers na. Toch
werd het belangrijk geacht aandacht aan de beelden te schenken omdat ze vormloos
begonnen te worden.
Kort daarop raakte de zaak echter in een stroomversnelling, mogelijk doordat er weer een
stuk van een beeld was gevallen.'? Er werd dwingender advies ingewonnen bij de Rijks
commissie voor Monumentenzorg, waarop een nieuw onderzoek plaatsvond, dat alarme
rende gegevens opleverde. Aan het verharden van de beelden - een louter conserverende
handeling die om de zeven jaar moest gebeuren - kleefden veel risico's. De eindconclusie
luidde wederom dat de beelden in het plaatselijke museum hoorden, buiten weer en
wind."
Dit advies stond centraal in een daaropvolgende bijeenkomst van vertegenwoordigers van
de Gemeente Kampen en Monumentenzorg. Men was het erover eens dat de beelden
moesten worden verwijderd en eventueel vervangen. De kosten voor een nieuw beeld wer
den op fl. 2500,- a 3000,- geschat, een bezwaarlijk bedrag voor de gemeente. De heer Kalf
wees echter op een bestaande subsidiemogelijkheid voor opdrachten aan kunstenaars,
waarin het Rijk het honorarium - het leeuwendeel van de onkosten - voor zijn rekening
nam. Dit wekte interesse. De heer Meyer (de secretaris van de bijeenkomst) was echter
benauwd dat het 'moderne' beelden zouden worden; een nogal ruime omschrijving die
weinig onderscheidingsvermogen doet vermoeden. Kalfverzekerde echter diplomatiek dat
gestreefd werd naar passende beelden waarin een goede middenweg zou moeten worden
bewandeld. Daar kon de heer Meyer mee leven, waarmee hij een langdurige trend in het



gemeentelijk cultuurbeleid inzette.'? De Rijkscommissie van Advies voor Opdrachten aan
Beeldende Kunstenaars ging vervolgens accoord met Kalfs voorstel om de beelden van het
Kamper Raadhuis te verwijderen en te vervangen ten laste van het begrotingsartikel voor
het verlenen van opdrachten aan beeldende kunstenaars. Men schoof de beeldhouwer
Johan Polet naar voren '(...) een fijnzinnig kunstenaar die voldoende rekening zal weten te
houden met .de bijzondere eisen, welke de sfeer van dit monumentale bouwwerk stelt.'
Justitia zou als eerste worden vervangen.> De Raad gaf het groene licht en zegde een
bedrag van £1.1000,-toe, dat was inclusief de financiele lasten van de steiger, het transport
en het benodigde materiaal." Het was een moeizame beslissing geweest met een meer
derheid van slechts een stern."Mogelijk overvallen door de snelle besluitvorming en door
mokkende geluiden uit de 'achterban', realiseert men zich eigenlijk nog steeds geen goede
indruk te hebben van wat men kan verwachten en lijkt de vrees dat het beeld te 'modern'
zal worden nog onvoldoende weggenomen.» Vervolgens wordt er, tot twee maal toe(!), een
geruststellend antwoord gevraagd, waarbij men aantekent: 'Van's Raads geldelijke mede
werking voor eventuele volgende opdrachten zouden we geenszins zeker zijn bij eene uit
voering in modernen geest> Dit is een duidelijke en zwaarwegende hint, want reeds
enige dagen later meldt de directeur van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, ten
overvloede, dat Polet hem heeft verzekerd dat hij er zich volkomen rekenschap van geeft
dat het nieuwe beeld moet pass en bij de bestaande architectuur. Hij zal echter ook geen
kopie maken van het oude beeld - orndat de ervaring op andere plaatsen heeft geleerd dat
dat steeds op een mislukking uitloopt - maar '(...) een nieuw beeld van de 'Gerechtigheid',
dat in zoverre aan het oude herinnert, dat zij ook thans zal worden voorgesteld als "naak
te vrouw" .'25 In de laatste zin lijkt Polet een kleine onderhuidse plaagstoot uit te delen naar
de conservatieve opstelling van het Kamper gemeentebestuur, waarvoor ook de naaktheid
van het beeld een potentiele steen des aanstoots zou kunnen zijn, hoewel hetgeheel naakt
voorstellen van 'Justitia' ook in de tijd dat het beeld gemaakt werd overigens niet gebrui
kelijk schijnt te zijn geweest."
De wat angstige houding van het Kamper gemeentebestuur getuigt weliswaar niet van een
visionaire optiek of een baanbrekende vernieuwingskoorts, maar is. toch wei enigszins
begrijpelijk. Waarschijnlijk had men inmiddels meer informatie ingewonnen en was men
enigszins geschrokken. Het oeuvre en de levensovertuiging van.de kunstenaar gaf daar
voor hen ook wei enige aanleiding toe.

Polet
Polets vader en grootvader waren steenhouwer. Dit verklaart voor een deel zijn ongebrui
kelijke beroepskeuze. Hij wilde zich echter niet slechts op de puur ambachtelijke kant van
het vak richten, maar zich meer profileren als kunstenaar. Na een kunstopleiding aan de
Quellinusschool te Amsterdam - waar hij een van de weinige beeldhouwers was - en een
aantal vergeefse toelatingsexamens voor de Rijksakademie aldaar, gebeurde dat vooral in de'
praktijk. Polet ontwikkelde zich tot een groot talent. Zijn oeuvre weerspiegeh al vroeg kun
digheid en virtuositeit. Van 1920 tot 1926was hij leraar op de School voor Bouwkunde, Ver
sierende Kunsten en Kunstambachten te Haarlem. Die baan gaf hem een redelijk basisin
komen. Na 1926 was hij grotendeels afhankelijk van incidentele (steun)opdrachten en
losse verkopen, hetgeen nooit een vetpot werd.
In zijn verbeelding stond de mens meestal centraal. Naast de kwaliteit valt ook de diversi-
teit van zijn productie op. Polet was niet eenkennig in zijn stijlkeuze. Hij hield van expe- @



rimenteren en durfde nieuwe wegen in te slaan. Opvallend voorbeeld daarvan is de bouw
sculptuur die hij in I923 vervaardigde voor de nieuwe laboratoria voor plantenfysiologie en
microbiologie van architect C]. Blaauw (I885-I947) te Wageningen: hoogtepunten in de
Amsterdamse Schoolarchitectuur. Zelden is er in die tijd bij zo'n grote en belangrijke
opdracht door een Nederlandse beeldhouwer zo'n sterke geometrisch-abstracte stilering
toegepast als door Polet bij de maskerkoppen voor deze laboratoria. Het werk, dat veel eth
nografische invloeden toont en zeker gedurfd mag worden genoemd, kreeg veel aandacht
en zal op de gemiddelde toeschouwer een uiterst moderne indruk hebben gemaakt.? Voor

een deel werd het ter plekke
gehakt.
De diversiteit van Polets produc
tie lijkt slechts ten dele te ver
klaren vanuit de stilistische ver
schuivingen in de beeldhouw
kunst. Een zeker oppurtunisme
- deels veroorzaakt door pure
'broodnood' - zal er ook toe heb
ben bijgedragen. Fmstraties
over de positie van de beeldhou
wer, het gebrek aan waardering
en het behoudende karakter van
Nederland maakten hem een
ideologisch ontvankelijk per
soon, zonder dat hij altijd de
consequenties van zijn keuzes
overzag en aanvaardde. Toen de
sociaal-democraten een belang
rijk machtsblok vormden in de
hoofdstad, was Polet - lid van de
Socialistische Kunstenaarskring
- een van hen. De expressieve
beelden van arbeiders die hij in
die tijd maakte behoren tot de
hoogtepunten van de Neder
landse beeldhouwkunst van deJohan Polet werkt aan het beeld van Karel de Grote.
jaren twintig. De prestigieuze

opdracht voor het monument van de socialistische voorman Domela Nieuwenhuis (I929),
dat met zijn strijdlustige, politieke karakter een on-Nederlandse indruk maakt en de aan
leiding voor grote conflicten tussen communisten en socialisten vormde, lijkt daar onlos
makelijk mee verbonden.
Ook organisatorisch deed Polet zich gelden. Ten tijde van de opdrachtverlening voor het
eerste Kamper gevelbeeld was hij onder meer bestuurslid van de Nederlandse Kring van
Beeldhouwers, lid van de Commissie van advies van de Amsterdamse afdeling van deze
vereniging en lid van de hoofdstedelijke schoonheidscornmissie.f Door zijn meeste colle
ga's werd hij gewaardeerd en gerespecteerd.



Dat zo'n modernistische, socialistische, hoofdstedelijke beeldhouwer - ondanks zijn
onomstreden kwaliteiten - een grate opdracht in Kampen kreeg, waar een heel ander (poli
tiek) klimaat heerste, mag toch enigszins opmerkelijk worden genoemd en maakt het
begrijpelijk dat de bestuurders van deze stad weI even achter hun oren krabden toen de
inhoud van Polets curriculum vitae volledig tot hen doordrong. Dit c.v. kreeg nog een
opzienbarend vervolg toen Polet zich in de oorlog aan de kant van de bezetter schaarde
door onder meer lid te worden van de Kultuurkamer (1941) en de Kultuurraad, waarmee
hij tevens een arierverklaring aflegde. Desondanks weigerde hij een portret van N.S.B.-Iei
der Mussert te maken, omdat hij diens opvattingen niet kon delen. Na de oorlog werd
Polet vanwege zijn collaboratieve opstelling veraordeeld en eindigde hij als een gelsoleerd,
vergeten en miskend kunstenaar die begon te drinken en nauwelijks nog werk van enige
betekenis zou rnaken."? In dit stadium was dat echter nog niet te voorzien en hoefde het
Damoclesoordeel 'goed' of 'fout' nog niet te worden uitgesproken, maar wilde men slechts
de verzekering dat het bestelde beeld niet te modern zou worden.

De uitvoering en afronding
Polet wist het Kamper gemeentebestuur daarover gerust te stellen en toog aan het werk.
Hij begon met een model op een derde van de ware grootte. Dit zou worden beoordeeld
door een afvaardiging van de Rijkscommissie van Advies voor Opdrachten aan Beeldende
Kunstenaars, die bestond uit de directeur van het Rijksbureau voor Monumentenzorg de
heer J. Kalf en de beeldhouwer Hildo Krop. Polet gafhet College van de gemeente Kam
pen gelegenheid - bij voorkeur vergezeld door Krop - om het model te bekijken en even
tuele opmerkingen te maken, maar bij een onverhoopt verschil van mening lag de beslis
sing bij de adviescommissie.v In wezen werd het College dus gewoon voor het blok
gesteld.
Er schijnen echter geen storende interrupties of meningsverschillen te zijn geweest, want
op 2 mei 1933wordt 'Justitia' in de gevel geplaatst en bericht de directeur van Gemeente
werken het beeld zeer geslaagd te vinden en tevreden te zijn met de vervulling van de
opdrachtY Er is echter nog geen besluit genomen over de vervanging van de andere beel
den. Na aandrang van het Rijksbureau voor de Monumentenzorg besluit de Raad ook voor
de vervaardiging van een tweede beeld de 'Weldadigheid' - dat Weer zal worden uitgevoerd
door Polet - tot een maximum van fl.1000,- bij te dragenY Net als bij het eerste beeld
kwam deze beslissing moeizaam tot stand. De overtuiging dat men niet kon volstaan met
een beeld, en dat op A ook B voigt gaf - samen met het voordeel van de Rijkssubsidie - de
doorslag.»
In september stuurt Polet een foto van een door hem op een derde van de ware grootte ver
vaardigd kleimodel. Dit wordt door aile betrokkenen goedgekeurd, evenals een gipsmodel,
dat in december gereed komt. Er kon dus 'nieuw' materiaal worden besteld. Het benodig
de Anteorkalksteen, dat door de geoloog Van der Veen tijdens zijn onderzoek in 1932 was
geadviseerd, en dat volgens afspraak door de gemeente moest worden betaald, kwam uit
Zuid-Frankrijk, waardoor de vervoerskosten relatief hoog waren. Wanneer het materiaal
voor de vijf resterende beelden in een keer werd besteld, zou er zoveel worden bespaard
dat men in wezen het materiaal voor drie beelden voor niets had. Indirect zou daarmee
natuurlijk wel het graene licht worden gegeven voor vervolgopdrachten. De tevredenheid
over Polets werk en het uitzicht op een koopje deed de Raad positiefbesluiten, waardoor



Het beeld "Trouw" of "Fides" wordt geplaatst.

de weg vrij lag voor een complete afronding.> Ver
volgens werd ieder kalenderjaar tot en met 1938met
een ijzeren regelmaat die wijst op een vlekkeloze
samenwerking tussen alle participanten, een nieuw
beeld aan de gevel van het Raadhuis geplaatst. Vrij
wel elke keer ging dat gepaard met ruime persbe
langstelling (zelfs Iandeliik}, hetgeen natuurlijk niet
verwonderlijk was bij zo'n spectaculair gebeuren
met zo'n groot belang voor het visuele aanzicht van
een belangrijk monument. Op 13oktober 1938 was het geheel gereed.» Ter ere daarvan
interviewde de Kamper Courant Johan Polet. Deze vertelde het een mooie en plezierige
opdracht te hebben gevonden, niet alleen vanwege de zekerheid van een stabiele inkom
stenbron, maar ook vanwege het werk zelf. Hij had geen imitaties willen maken - onder
meer omdat hij de kwaliteit van de oude beelden niet goed genoeg yond - maar streefde
naar een ontmoeting van oud en nieuw. Vooral de symboliek had hij anders opgevat en
weergegeven. Hij had getracht het essentiele van de begrippen in steen tot uitdrukking te
brengen: '(...) de beelden zijn niet de Gerechtigheid, Trouw, Matigheid enz., maar het zijn
in steen gehouwen verbeeldingen van die begrippen. Dat is het grote onderscheid tus
schen de oude en de thans voItooide nieuwe beelden.o"

De "matigheid" wordt op haar plaats
gezet door gemeente werklieden.

Het resuitaat
Op foto's die viak na de voltooiing zijn gemaakt steken de beeiden nog wat bleekjes af
tegen de oude gevel en is duidelijk te zien dat ze van recente datu~ zijn. Inmiddels heb
ben ze een zelfde patina gekregen en zijn daardoor beter geintegreerd. Kan er - wanneer
alle aspecten in aanmerking worden genomen - echter van een geslaagd project worden
gesproken? Vanuit functioneel oogpunt zeker. De oude beelden konden niet langer blijven
staan. Lege nissen hadden een armoedige indruk gemaakt en bovendien een onaanvaard
bare leegte in de gevellaten vallen, zeker in combinatie met de retrospectieve baldakijnen
van Cuypers, die zouden hebben gefunctioneerd als toefjes slagroom zonder taart. Finan
cieel was het ook een succes. De Gemeente Kampen was op een goedkope manier aan
nieuwe beelden gekomen en had tevens ongewild en en-passant als voortreffelijk mecenas
een kunstenaar een aantal jaren van een vaste bron van inkomsten voorzien.



De westgevel van het Oude Raadhuis met de voltooide reeks beelden van Johan Polet.

De evaluatie van de artistieke kwaliteit is moeilijker.
Vooropgesteld moet worden dat de oude beelden zeldzame en bijzondere voorbeelden van
de beeldhouwkunst van hun tijd waren, met een hoge gemiddelde kwaliteit, waarbij ech
ter rekening moet worden gehouden met het verdwijnen van veel vergelijkingsmateriaal
en met het feit dat de beelden door de verregaande erosie veel van hun oorspronkelijke
luister hadden verloren. Toch was het geen eenvoudige opgave ze te vervangen zonder dat
er sfeer en karakter verloren zouden gaan. Een behoedzaam manoeuvreren tussen histo
rische schatplichtigheid en individuele, tijdgebonden scheppingsdrang was noodzakeliik,
hetgeen bij sommige betrokkenen in de beginfase niet ten onrechte enige onzekerheid
veroorzaakte. Toen het hele project was opgeleverd bleken de aanvankelijke sceptici echter
uiterst tevreden, een feit dat overigens geen teken hoeft te zijn van een geslaagde artistie
ke prestatie: vaak blijken omstreden kunstwerken na verloop van tijd hoger te worden
gewaardeerd. Toch lijkt de tevredenheid terecht. De beelden van Polet passen harmonieus
in de gevel, ze zijn goed van proportie, zorgvuldig van detaillering en vormen onderling
een eenheid. In de vormgeving is een terughoudendheid in acht genomen, die de voor
stelling tot de hoofdvormen herleid, waardoor een verstilde expressie wordt verkregen, die
goed past bij de iconografische betekenis. Deze terughoudende stilering is consequent
doorgevoerd. Nergens lijkt de beeldhouwer, die zich in thematiek en stilering toch behoor
lijk heeft moeten conformeren aan de historische context, zichzelf geweld aan te hebben
gedaan, terwijl hij over het algemeen toch gewend was aan een grotere vrijheid in de
opdrachtstelling, met meer marges voor eigen interpretatie. Geen geringe opgave. Als
punt van kritiek kan worden genoemd dat bij sommige beelden, bij voorbeeld 'Matigheid'
en 'Trouw', de oorspronkelijk vorm van het blok Anteorkalksteen weI erg duidelijk is
gebleven. Dit lijkt echter een onvermijdelijk gevolg van de opdrachtstelling, waarin



gevraagd werd naar 'beelden van de lengte van de oude beelden (...), maar zonder uit
steeksels'!J7 In dit licht bezien wordt de waardering voor het eindresultaat aileen maar gro
ter.
Wanneer we Polets beelden vergelijken met de voorgangers valt de grotere eenheid op. Dit
is onder meer zichtbaar bij de consoles, die voorheen een tamelijk heterogeen beeld vorm
den, en bij de detaillering. Vooral de weergave van de kleding is rustiger en eenduidiger.
In de tijd dat de oorspronkelijke beelden werden gemaakt was de weergave van textiel en
vooral de plooiing ervan een belangrijk expressiemiddel, dat bijzonder modegevoelig was
(in een dubbele betekenis) en waarin de beeldhouwer al zijn kundigheid tentoon spreid
de. Daarom zijn plooival en -vorm belangrijke ijkpunten voor een stilistische datering.
Aangezien de oorspronkelijke beelden door verschillende kunstenaars zijn vervaardigd,
verspreid over een lange periode, zijn de onderlinge verschillen aanzienlijk en wordt het
totaalbeeld troebel. Ook de detaillering als geheel was veel overdadiger, terwijl de beelden
vroeger nog beschilderd waren ook! Omdat de afstand tot de toeschouwer relatief groot
was ging daardoor veel van de detaillering verloren en dus een deel van de expressiviteit.
Polet heeft met zijn interpretatie beter rekening gehouden met deze visuele en fysieke
beperkingen. Hij reduceerde de details en bereikte daardoor meer visuele rust en een gro
tere samenhang met de gevel. Het verbod op uitstekende delen zal daarbij overigens ook
een rol hebben gespeeld. De relatie tussen de beelden en het gebouw is bij de nieuwe situ
atie hechter en harmonieuzer dan voorheen. Wanneer de beelden echter op hun indivi
duele kwaliteiten worden beoordeeld, moet worden toegegeven dat de zeggingskracht en
de theatrale werking van enkele van de oude beelden groter is, waardoor ze dynamischer
overkomen en meer karakter tonen. Toch heeft de ingetogenheid van Polets beelden ook
haar charme.
Een definitief oordeel wint aan diepte door de beelden te vergelijken met soortgelijke pro
jecten elders in het land en ze te plaatsen binnen het karakter van de (Nederlandse) beeld
houwkunst van de jaren dertig.

Verbanden
De Nederlandse beeldhouwkunst maakte de eerste decennia van deze eeuw een ongeken
de bloei door. Een belangrijke oorzaak daarvan was de stimulerende invloed van de archi
tectuur. In het kader van de 'Gesamtkunstgedachte', waarbij de architectuur functioneer
de als moeder dey kunsten, werd er een belangrijke plaats ingeruimd voor sculpturale
ornamentiek. Deze ontwikkeling doorliep verschillende fases, die steeds een eigen karak
ter hadden. Een eerste belangrijke aanzet werd gegeven bij de uitvoering van twee
omvangrijke projecten van architect P.J.H. Cuypers: het Rijksmuseum en Centraal Station
te Amsterdam. Daarna waren het onder meer W. Kromhout (I864-I94o)(onder meer
architect van het Kamper ziekenhuis), K.P.C. de Bazel (I869-I923) en vooral H.P. Berlage
(I856-1934), die beeldhouwers inschakelden bij de decoratie van hun gebouwen.
Het hoogtepunt werd echter bereikt in de periode van de Amsterdamse School, grofweg
gesitueerd tussen tussen I9I5 en I925. Gesteund door een vooruitstrevend gemeentebe
stuur en visionaire woningbouwverenigingen kreeg in de hoofdstad een aantal jonge
architecten de kans om hun door sociaal-maatschappelijke betrokkenheid gevormde
ideeen tot uitvoering te brengen. Zij zagen de architectuur - die bij hen vooral vorm kreeg
in de realisatie van grote woningbouwcomplexen - als een instrument om tot een ideale



maatschappij te komen met gelijke kansen voor ieder individu, waarin een gemeenschap
pelijke, voor iedereen toegankelijke, cultuur zou ontstaan. Hun interpretatie van die opvat
tingen leidde tot een expressionistische bouwstijl, gekenmerkt door een grote vormenrijk
dom, veelzijdig materiaalgebruik, en een uitbundige fantasie, die grote waarde hechtte aan
de rol van het ambacht: een ideale context voor -de toepassing van beeldhouwkunst. Deze
kreeg dan ook een belangrijke rol toebedeeld, niet alleen als compositorisch element in de
gevel, maar ook als overbrenger van een 'boodschap', die meestal bestond uit een symbo
lisch-picturaal gegeven met metafysische associaties. De rare mengvorm van symbolisme
en expressionisme binnen een dwingend architectonisch kader leidde tot een sterke stile
ring volgens een geometrisch-abstract stramien. Na 1925 yond een kentering plaats. De
Amsterdamse School raakte geinfiltreerd met invloeden van 'De Stijl' en werd vervolgens
(theoretisch) overvleugeld door de architectuur van de Nieuwe Zakelijkheid. Deze stro
ming benadrukte het belang van een heldere, zichtbare constructie, bepleitte het eerlijke
gebruik van materialen en streefde naar een harmonische combinatie van technische en
ideeele functies binnen een gebouw. Dit leidde tot nieuwe constructiemethoden die opvie
len door een toenemend gebruik van ijzer, glas en beton tot een semi-transparante, 'ont
leedbare' bouwmassa. De toepassing van decoratie werd afgezworen, waardoor er geen
plaats meer was voor beeldhouwkunst. Ook politieke, economische en sociale faktoren
speelden een rol bij de regressie van de bouwsculptuur. Door verschuivingen in de
machtsverhoudingen en door economische achteruitgang was men van overheidswege
geneigd om minder geld uit te geven voor kunstuitingen. Er werd soberder en economi
scher gebouwd.
Deze ontwikkelingen waren er deels de oorzaak van dat de beeldhouwkunst veranderde
van karakter. De geometrische stilering verdween en werd vervangen door een vloeiender
en realistischer vormgeving, waarbij vooral de Franse beeldhouwkunst van met name Des
piau (1874-1946), Bourdelle (1861-1929) en Maillol (1861-1944), zijn invloeddeed gelden.
Een neo-classicistische benadering met de mensfiguur als uitgangspunt deed zijn intrede.
De invloed van de academies nam weer toe. Jan Bronner (1881-1972) wist tijdens zijn lang
durige docents chap aan de Rijksakademie voor beeldende kunsten school te maken als
propagandist voor het autonome naturalistische beeld. Ook bij Polets werk waren deze ver
anderingen zichtbaar, zoals enkele niet architectonisch gebonden beelden van liggende
naakten uit het begin van de jaren dertig tonen. De ontwikkeling van een vloeiender, har
monischer en minder hoekige vormgeving, die voor een geslaagde uitwerking van de
Kamper opdracht vereist leek, was dus al enkele jaren hiervoor in gang gezet.

Vergelijkingen
Ook al onttrekken Polets raadhuisbeelden zich niet aan de algemene tendens in de Neder
landse beeldhouwkunst van de jaren dertig, het was een opdracht die aan sterke restricties
was gebonden, waardoor een vergelijking met soortgelijke projecten niet mag worden
genegeerd. Enige kennis van de restauratieve opvattingen binnen de instanties voor
monumentenzorg is daarvoor van essentieel belang.
Na de plaatsing onder de verantwoordelijkheid van het Departement van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen was het Nederlandse monumentenbeleid in 1918 ingrijpend
gewijzigd. Er werd een Rijkscommissie voor de Monumentenzorg ingesteld van deskun
digen uit diverse disciplines, die zich bezig hield met de monumenteninventarisatie en



tevens adviezen gaf. Deze commissie werd ambtelijk ondersteund door een Rijksbureau
voor de Monumentenzorg, waarvan het de voornaamste taak was de organisatie van de res
tauratieprojecten ter hand te nemen, om vervolgens toezicht te houden op de uitvoering,
afwikkeling en verantwoording ervan.
De reorganisatie van de Monumentenzorg betekende dat ook de gehanteerde werkmetho
den ingrijpend werden gewijzigd. De door Cuypers e.s. uitgezette lijn, die uitging van een
zo goed mogelijk herleiden tot de oorspronkelijke toestand, werd verlaten, hetgeen ver
strekkende gevolgen had. Een ervan was het praktizeren van de opvatting dat 'de kunst van
den tijd waarin wij leven niet mag worden gebannen uit een oud mileu.T' Voor het beeld
houwwerk aan gebouwen hield dat in dat het 'kopieren in stijl' - wat vaak neerkwam op
karakterloos imiteren - werd vervangen door een werkwijze met ruimte voor de individu
ele opvattingen van de kunstenaar en de toepassing van eigentijdse elementen.
De hoeveelheid beeldhouwwerk die na I9I8 volgens de nieuwe inzichten werd gemaakt
was groot. Een vergelijking met Polets beelden als ijkpunt, kan interessante gegevens ople
veren. Om de vergelijking zuiver en overzichtelijk te houden worden enkele restricties toe
gepast. Alleen de periode I9I8-I940 wordt belicht. De vergelijking richt zich slechts op
nieuwe stenen kunstwerken in eenzelfde context. Dat houdt in dat alleen vrijstaande, (min
of meer) levensgrote beelden van mensfiguren aan stadhuizen worden bekeken. Kunst
werken aan bij voorbeeld kerken, torens en kloosters vallen daardoor af. Houten beelden
en gerestaureerde sculpturen worden ook buiten beschouwing gelaten, evenals sculptura
le toevoegingen als pinakels en caryatiden, kapitelen, baldakijnen, draagkorven en wapen
schilden.
Binnen het gehanteerde kader blijven dan over het stadhuis van Bergen op Zoom en de
raadhuizen van Middelburg, Ooltgensplaat, en Veere.'? In Bergen op Zoom werden tus
sen I936 en I940 twee beelden in de gevel geplaatst: een 'Prudentia' door F.J. van Hall
(I899-I945), een 'Justitia' door M.S. Andriessen (I897-I979) en een St. Gertrudis door de
onbekende P. van Dongen+" In Middelburg kwamen er tussen I9I9 en I936 nieuwe beel
den aan de choer- ofkoertoren van het stadhuis, door respectievelijk L. Zijl (I866-I947)
(Maria van Bourgondie, I928 en Karel de Stoute, I933), H.J. Etienne (I895-I968) (Karel V
eind jaren dertig) en N. van der Schaft (?) (Keizer Maxirniliaan, I920).4' Ooltgensplaat
kreeg tussen 1938 en I939 een nieuwe versie van 'Justitia' gemaakt door G. Bolhuis (1907-
1975), en de oude beelden van de heren en vrouwen van Veere aan het stadhuis aldaar, die
daar vanafhet eerste kwart van de zestiende eeuw hadden gestaan, werden tussen I931 en
I934 vervangen door exemplaren van L.O.Wenckebach (I895-I962).42

Bij een vergelijking valt op dat de meeste van deze beelden een getrouwe historiserende
indruk maken, zonder direct in imitatie te vervallen. Het meest extravagant zijn de 'Pru
dentia' en 'Justitia' in Bergen op Zoom, waar Andriessen en Van Hall met plezier een
opbouwende concurrentiestrijd hebben gevoerd, die heeft geleid tot een tweetal geslaagde
plastische en zwierige beelden. De beelden aan de Middelburgse Choertoren zijn stijver.
Zijl heeft degelijk werk geleverd maar de expressie is enigszins saai en zielloos, wat nog
meer het geval is bij de keizers van Van der Schaft en Etienne. Het beeld in Ooltgensplaat,
dat als solitair de geveltop vult is toereikend maar niet opzienbarend.
De situatie in Veere lijkt het meest op die in Kampen. De gebouwen hebben een zelfde
schaal, de sculpturen bevinden zich allemaal aan een gevel, zijn van de hand van een kun-



stenaar en werden bijna gelijktijdig vervaardigd. Ook stilistisch zijn ze enigszins verwant:
sober gedetailleerd, eenvoudig van beweging en terughoudend in uitvoering. Toch vormen
de beelden van Polet een grotere eenheid en ogen ze moderner. De blokvormige uitwer
king en de bijna plompe detaillering zijn zo vanzelfsprekend in combinatie met de in zich
zelf gekeerde meditatieve uitstraling dat een aangenaarn rustgevend geheel wordt bereikt
dat wel degelijk een extra toegevoegde waarde heeft, hoe moeilijk die ook is te benoemen.
Dit extra element missen Wenckebachs beelden, ondanks hun grotere plasticiteit.
Al met al mag worden gesteld dat Kampen tevreden kan zijn met Polets interpretatie en
uitwerking van de opdracht. De beelden zijn meer geworden dan een klakkeloze, fan
tasieloze opvulling van zes lege nissen enkunnen een geslaagd voorbeeld van 'vernieu
wende restauratie' worden genoemd.
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