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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De Erfgoedvereniging Bond Heemschut en de Stichting het Cuypersgenootschap spreken bij deze hun 
zorgen uit over het lot van de monumentale glas-in-loodramen van Matthieu Wiegman (1938) in de 
voormalige Valeriuskliniek aan het Valeriusplein. Met de voorgenomen sloop van de kliniek voor 
woningbouw dreigt een uniek kunstwerk te verdwijnen. De ontwikkelaar heeft aangegeven de ramen 
niet mooi te vinden en heeft weinig belangstelling voor herplaatsing in het te reconstrueren gebouw. 
 
Matthieu Wiegman (1886-1971)wordt gezien als één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de 
Bergense School. Zijn werken speelden een belangrijke rol in het kunstdebat van het interbellum en 
hij werd reeds in 1931 aangemerkt als ‘de begaafdste van deze zoo rijkgeschakeerde groep schilders 
in Bergen’. De kunstenaar heeft naast een groot oeuvre van expressionistische schilderijen en 
wandschilderingen, met name in het interbellum, ook diverse belangrijke glas-in-loodramen 
gerealiseerd. Zijn ramen in de Amsterdamse Obrechtkerk en het raam voor de Valeriuskliniek (1938) 
behoren tot de hoogtepunten van zijn monumentale oeuvre. Genoemd raam werd in 1938 door 
toonaangevende kunstcritici vol lof ontvangen en is ook opgenomen in het standaardwerk over 
moderne glasschilderkunst in Nederland: Glas in lood in Nederland 1817-1968 (1989) van Carine 
Hoogveld e.a. Recent is door Bernadette van Hellenberg Hubar het belang van Wiegman voor de 
ontwikkeling van de monumentale kunst in het interbellum in Nederland aangetoond in de publicatie 
De genade van de steiger. Monumentale kerkelijke schilderkunst in het interbellum (2013), een 
uitgave van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  
 
De architect A. Ingwersen, die de ramen na de oplevering van de door hem verbouwde kliniek 
beschreef, geeft een beschrijving van de schepping van Wiegman, die op treffende wijze de 
bedoeling van architect en kunstenaar schetst: “Wij zijn van de grondgedachte uitgegaan, dat hier 
een vreugdevol raam moest komen. De patiënten, die de spreekuren van de dokters in deze kliniek 
bezoeken, verkeeren uitteraard [sic] doorgaans in een gedepimeerde stemming. Wat konden wij 
voor hen beter doen dan hen bij het binnentreden te laten genieten van de kleur, die immers de 
muziek van het licht is!” Een opzet waarin men zeker geslaagd is! In Amsterdam zijn er geen 
vergelijkbare ramen te vinden. Het Stedelijk Museum te Amsterdam ziet bovendien verwantschap 



tussen de ramen van de Valeriuskliniek en de werken van eigentijdse kunstenaars zoals Marc 
Mulders, Berend Strik, Marien Schouten, Toon Verhoef, Jan Dibbets en Peter Struyken op het gebied 
van glas-in-lood en gebrandschilderd glas. De overeenkomsten tussen de florale vormen, het 
kleurgebruik en de compositie van deze ramen van Wiegman en het herdenkingsraam ‘De tuin van 
glas’ (2005) in de Nieuwe Kerk, aangeboden aan koningin Beatrix bij haar 25-jarig regeringsjubileum, 
zijn treffend. 
 
Eind 2015 zijn er plannen gepresenteerd om de oude kliniek te herontwikkelen, inclusief het raam. 
Men ging toen nog uit van renovatie van het gebouw en behoud van het kunstwerk. Dat in de herfst 
van 2016 plots een vergunning verleend is voor totale sloop en reconstructie is om verschillende 
redenen onbegrijpelijk. Wij kunnen geen redenen bedenken waarom niet ten minste het middendeel 
met het trappenhuis, dat van on-Nederlandse allure is, behouden had kunnen worden. Geen enkele 
reconstructie kan recht doen aan de kwaliteit van dit gedeelte van het gebouw, dat eigenlijk in 
aanmerking had moeten komen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Dit lijkt helaas 
een gepasseerd station te zijn. –Echter, de gedachte dat ten minste de ramen zouden terugkeren was 
zalf op de wonde. Recent is ons gebleken dat de eigenaar niet van plan is de ramen te herplaatsen. 
Deze dreigen in de opslag te verdwijnen, wat hoogstwaarschijnlijk de ondergang van de kunstwerken 
zal betekenen. Vanwege de omvang is herplaatsing elders vrijwel onmogelijk. 
 
Op geen enkele manier lijken de waarden van het trappenhuis en de glas-in-loodramen 
meegenomen te zijn in de belangenafweging van de Commissie voor Welstand en Monumenten 
(CWM) en het stadsdeel Zuid, terwijl bij de voorgestelde reconstructie deze elementen juist van 
groot belang zijn. De glaskunst van Matthieu Wiegman vormt een onlosmakelijk onderdeel van het 
exterieur en kan o.i. niet zondermeer weggelaten worden. Er dient dan ook een oplossing te 
gevonden worden in de te herbouwen Valeriuskliniek. De gemeente zou in samenwerking met 
stadsdeel Zuid, de projectontwikkelaar, CWM en Monumenten en Archeologie moeten zoeken naar 
een passende herplaatsing van de ramen in de herbouwde Valeriuskliniek. 
 
Wij verzoeken de leden van de gemeenteraad om in te zetten op behoud van de uiterst belangrijke 
en monumentale glas-in-loodramen van Matthieu Wiegman voor Amsterdam. De plannen voor de 
herbouw van de Valeriuskliniek dienen zo aangepast te worden dat deze kunstwerken alsnog 
herplaatst kunnen worden. 
 
Indien er behoefte is aan een toelichting op deze brief dan vernemen wij dit graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
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