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Achtergrond 
Bij de entree van een woongebouw aan de Vondelstraat in Alkmaar bevindt zich een groot 
wandreliëf van René Albert Karrèr. Over enige tijd wordt dit betreffende complex gerenoveerd 
waarbij het kunstwerk mogelijk in de weg staat. Deze waardestelling is opgesteld om dit kunstwerk 
te duiden en daarmee een bijdrage te leveren aan de discussie over behoud of sloop van het werk. 
 
Locatie 
Het kunstwerk is in 1968 gemaakt ter verlevendiging van de entree van een grote woonflat op de 
hoek van de Vondelstraat en de Albertina Agnesstraat. Het flatgebouw met kunstwerk is door zijn  
ligging beeldbepalend voor de entree van Alkmaar. 
 

 
Afbeelding 1: het kunstwerk net na oplevering 
 
Wederopbouwkunst 
De periode van de wederopbouw (1945-circa 1972) kenmerkt zich door een nieuw elan dat gepaard 
gaat met een ware bouwexplosie. Men herstelt na de verwoestingen in de Tweede Wereldoorlog 
niet alleen de infrastructuur van steden, maar gaat ook steeds grootschaliger bouwen. Dit gebeurt 
om de ontstellende woningnood te lenigen en meer centrale voorzieningen te scheppen. Een 
belangrijk kenmerk van de wederopbouwperiode is de samenwerking tussen opdrachtgevers, 
architecten en beeldend kunstenaars. Kunstenaars krijgen opdrachten monumentale kunstwerken te 
maken die de monotonie van de nieuwbouw moeten doorbreken. De rijksoverheid voert na een felle 
strijd van beeldend kunstenaars een percentageregeling in, waarbij 1,5% van de totale bouwsom van 
overheidsgebouwen zoals gemeentehuizen, schoolgebouwen, ziekenhuizen, postkantoren en 
brandweerkazernes wordt gereserveerd voor het aanbrengen van kunst. Het bedrijfsleven volgt al 
vrij snel met een soortgelijke regeling. Het ideaal is om kunst op een laagdrempelige manier bij de 
mensen te brengen. Moderne kunst is in de wederopbouwperiode niet meer alleen in het museum 
te zien, maar overal in de leefomgeving van mensen.  
  
Omdat de kunstwerken in genoemde periode niet alleen groot van formaat zijn maar ook vast in en 
tegen gebouwen zijn aangebracht, wordt gesproken van monumentale of architectuurgebonden 
kunst. Voorbeelden van deze kunst zijn verschillende soorten glasramen (glas-in-lood of -beton, 



glasappliqué), mozaïeken, reliëfs, wandschilderingen, sgraffiti en tegeltableaus. Deze monumentale 
kunst wordt niet alleen gekenmerkt door een heel eigen vormen- en beeldtaal, maar ook door de 
toepassing van nieuwe materialen zoals beton en cortenstaal. Naar de kunsthistorische betekenis 
van de monumentale kunst uit de wederopbouwperiode is de laatste jaren veel onderzoek gedaan. 
Steeds duidelijker wordt dat een groot deel van deze kunst unieke kwaliteiten bezit. Kunstenaars als 
Karel Appel, Lex Horn en Berend Hendriks hebben landelijk veel belangrijke werken gerealiseerd. Ook 
op lokaal niveau werkten veel bijzondere kunstenaars. Zo zijn in de provincie Groningen veel 
architectuurgebonden werken gerealiseerd door de kunstenaars van De Ploeg, werkten in het zuiden 
van het land kunstenaars als Hugo Brouwer en Marius de Leeuw aan een bijzonder monumentaal 
oeuvre en is de stad Utrecht door Jan Boon voorzien van vele hoogwaardige kunstwerken. 
 
Over de maker 
René Albert Karrèr is in 1927 geboren in Morchviller-le bas in de Franse Elzas. Na de oorlog kiest hij 
voor het kunstenaarschap. Aanvankelijk richt hij zich vooral op de kunstnijverheid. In 1953 komt hij 
met een Franse studiebeurs naar Amsterdam voor een studie aan de Rijksacademie voor Beeldende 
Kunsten aldaar. Hier maakt hij net als veel jonge tijdgenoten kennis met de eigentijdse 
kunstontwikkelingen waaronder de monumentale kunst. In 1956-1957 is hij assistent van Berend 
Hendriks (1918-1997) waardoor de kennis van Karrèr over de monumentale kunst wordt verdiept . 
Hendriks is namelijk in de wederopbouwperiode een toonaangevend en veelgevraagd monumentaal 
kunstenaar. Zijn werken zijn in heel Nederland te vinden. In de vroege monumentale werken van 
René Albert Karrèr is de invloed van het werk van Berend Hendriks goed zichtbaar. Vanaf eind jaren 
vijftig realiseert Karrèr een groot aantal monumentale werken in diverse technieken. Zo maakt hij 
sculpturen en wandobjecten van metaal en hout. Beroemd wordt hij echter vooral met zijn 
mozaïeken. Aanvankelijk betreft het uitgesproken figuratieve mozaïeken van baksteen en/of 
keramiek. Vanaf medio jaren zestig wordt zijn werk abstracter. Deze latere werken vallen vaak op 
door hun dynamische compositie en het gevoelige materiaalgebruik.  Het werk van Karrèr is vooral te 
vinden in Noord-Holland. In Amsterdam heeft hij diverse kunstwerken gerealiseerd. Daarnaast treft 
men werk van zijn hand aan in Beverwijk, Alkmaar, Santpoort en Wijk aan Zee, maar ook elders, zoals 
in Hoogeveen, Biddinghuizen en Geleen. In de regio boven Amsterdam behoorde hij na de oorlog tot 
de meest bepalende en productieve monumentale kunstenaars. 
 

 
Afbeelding 2: mozaïek van René Albert Karrèr te Santpoort  



 
Afbeelding 3: een hangend plastiek van hout van René Albert Karrèr te Amsterdam 
 
Omschrijving van het kunstwerk 
René Albert Karrèr heeft aan de Vondelstraat in Alkmaar een werk gerealiseerd met een vriendelijke, 
toegankelijke uitstraling. Het kunstwerk is samengesteld uit verschillende soorten natuursteen 
waarvan de onderdelen in reliëf verschillen. Daardoor ontstaat er een levendig lijnenspel. Die 
levendigheid wordt versterkt door de robuuste onvoorspelbare vormen waaruit het werk is 
samengesteld. Het is een werk met ‘grootse gebaren’ dat met recht monumentaal genoemd mag 
worden en van verre al zijn werking op de beschouwer heeft. Het werk intrigeert: is het een 
bovenaanzicht van een stad of zijn het groeivormen van bomen of dieren? Vaststaat dat dit werk met 
zijn abstracte robuuste vormentaal en het gebruik van meerdere soorten natuursteen past in de 
internationale trends van de abstract-monumentale kunst van de jaren zestig van de vorige eeuw.  
 
Kunsthistorische waarde 
Het wandreliëf van René Albert Karrèr te Alkmaar is een duidelijke maar ook fraaie  
exponent van de architectuurgebonden kunst uit de wederopbouwperiode. Niet alleen omdat het 
werk speciaal ontworpen en vervaardigd is voor deze locatie, maar ook qua beeld- en vormentaal en 
het gebruikte materiaal. Karrèr heeft met grote gevoeligheid voor kleuren en materialen een heel 
aantrekkelijk werk vervaardigd dat al van verre te ‘lezen’ is. Door de dynamische compositie en het 
frisse kleurgebruik is het kunstwerk tevens een perfecte illustratie van het vooruitgangsoptimisme 
dat zo kenmerkend is voor de wederopbouwperiode. Het werk is typerend voor en sluit aan bij het 
latere monumentale werk van deze voor met name Noord-Holland zo belangrijke kunstenaar. 
Concluderend kan gesteld worden dat het werk een grote kunsthistorische waarde bezit. 
 
 
 



Cultuurhistorische waarde 
 
Er zijn steden waarbij kunstwerken uit de wederopbouwperiode ruimschoots voorhanden zijn. Het 
beste voorbeeld is Rotterdam. Deze stad moest na het bombardement volledig herbouwd worden en 
daar zijn talloze kunstwerken uit deze bijzondere kunstperiode aanwezig. Dat geldt veel minder voor 
steden waar het oorlogsgeweld minder dramatische verwoestingen heeft aangericht. In Alkmaar zijn 
hoogwaardige kunstwerken uit de wederopbouwperiode zeldzamer. Dit kunstwerk is voor Alkmaar 
dus een  zeldzame illustratie van deze periode. Kwalitatief vergelijkbare werken zijn niet aanwijsbaar.  
Daarnaast heeft het werk een betekenis vanwege de plek: het markeert op een treffende manier een 
flatcomplex dat in 1968 werd gebouwd. Vanwege deze locatie bij de entree van de flat en (een deel 
van) de buurt is het werk onderdeel van het collectieve geheugen van dit deel van Alkmaar. 
De cultuurhistorische waarde is derhalve aanzienlijk. 
 
Zeldzaamheidswaarde 
De zeldzaamheidswaarde is om meerdere redenen groot. Allereerst zijn er in Alkmaar geen 
vergelijkbare monumentale werken aanwijsbaar. Bovendien zijn in de afgelopen decennia veel 
monumentale werken van René Albert Karrèr verminkt of vernietigd. Goed behouden monumentale 
werken van zijn hand worden toenemend zeldzaam. 
 
Conditie 
Het kunstwerk is tot op heden compleet behouden maar vertoont wel sporen van slijtage en verval. 
De oorzaken zijn een slechte bescherming tegen regenwater en achterstallig onderhoud aan de 
dragende muur (achterzijde). Een grondige restauratie is nodig om dit werk de oorspronkelijke 
uitstraling terug te geven. Een eerste onderzoek toont aan dat een restauratie heel goed mogelijk is. 
 
Advies 
Dit wandreliëf van René Albert Karrèr is een zeer geslaagd voorbeeld van naoorlogse monumentale 
kunst. Het is bovendien vervaardigd door de voor Noord-Holland zeer belangwekkende kunstenaar 
René Albert Karrèr. Het werk heeft vanwege de zeldzaamheidswaarde grote betekenis in het 
algemeen en een grote kunst- en cultuurhistorische waarde voor Alkmaar in het bijzonder. Er is alle 
reden om dit kunstwerk voor de toekomst te behouden en zorgvuldig te herstellen. 
 


