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weer eigentijdse patronen en decoraties aangebracht
in kleurige glaskunst, ontworpen door architect
Jacob van der Veen. Het kreeg het predicaat mee van
Amsterdamse School.
De publicaties van de Stichting tonen onomsto
telijk aan dat interieurs uit het laatste kwart van de
negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste
eeuw, zeker wanneer deze zijn aangebracht door
de rijkste burgers vanAmsterdam, een bijzondere
waarde vertegenwoordigen. Hoe deze te beschermen
is een andere zaak. Interieurs leiden in een huis een
betrekkelijk verborgen bestaan en beschermd of niet,
ze vallen gemakkelijk ten prooi aan de inAmsterdam
extreem hoge commerciele belangen. Hopelijk zet
dit boek de projectontwikkelaars en ook eigenaren
van dergelijke interieurs, aan het denken.
In boeken als deze valt er dankzij de vele illu
straties vooral ook veel te zien, gelukkig maar, want
woonhuisinterieurs behoren helaas, en ook we!
begrijpelijk, niet tot het gemakkelijkst toegankelijke
erfgoed. De auteurs gunnen ons een blik naar bin
nen. Ze laten ons daarbij ook kennis maken met de
Amsterdammers die deze interieurs bewoonden,
waarmee we een bijzondere inkijk krijgen in het
leven in de grachtengordel. De komende jaren zal de
stichting haar aandacht richten op interieurs uit de
wederopbouwperiode. Gezien het eerdere onder
zoek van de stichting zal het daarbij niet gaan om
knullig met zachtboard afgetimmerde zolderkamers,
maar om verrassende en verborgen hoogtepunten.
Gert Eijkelboom, Gerrit Vermeer
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