
Epitaaf Lambrechtsen-Coolen terug in de Sint
Jacobskerk

Na een periode  van twee jaar,  is het epitaaf van Johannes Lambrechtsen –
Coolen weer terug in de Vlissingse St. Jacobskerk.
Het als gevolg van de kerkbrand van 1911 zeer zwaar beschadigde epitaaf uit
1619 bleek, tijdens de restauratie  in zo’n slechte staat te zijn dat het voor het
overgrote deel is vernieuwd.
Van de 45 onderdelen zijn er slechts 12 gerestaureerd, te weten de beide
tekstplaten en de stukken rood-bruin-grijs geaderd Belgisch marmer. Alle
beeldhouwwerk ( 33 onderdelen) is door ons geheel vernieuwd.
Daarbij zijn bovendien de reeds lang verdwenen urnen en obelisken weer terug
gebracht, zodat het ontwerp nu weer compleet oogt.
Op dinsdag 13 maart j.l is het onthuld door mevrouw. A. van Dok- van Weele,
burgemeester van Vlissingen.
Daarmee is het in 2006 gestelde doel, dat het nog voor de aanvang van het de
Ruyterjaar terug moest zijn in de kerk, gehaald.
Michiel de Ruyter heeft vrijwel zeker Johannes Lambrechtsen Coolen, wiens
dochter Adriana  huwde met een zoon uit het beroemde Vlissingse geslacht
Lampsins ( zijn latere opdrachtgevers) nog gekend en waarschijnlijk ook diens
grafmonument.

      A.C. Rijken en Zonen
      Digitale nieuwsbrief    april 2007



Op onze website www.acrijken.nl vind u een restauratieverslag, fotoreportages
en zijn ook de op 13 maart gehouden toespraken te lezen.

detail met een urn, obelisk en kleine tekstplaat

 onthulling op 13 maart door de burgemeester van Vlissingen                het oude epitaaf

http://www.acrijken.nl


Het nieuwe epitaaf

In het bulletin van de Stichting Oude Zeeuwse kerken zal in de loop van dit jaar
een uitgebreid restauratieverslag over dit project verschijnen.

Restauratieproject “Zeeuws behout”

Door de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland is, in samenwerking met het
Steunfonds voor de Zeeuwse Musea voor 2007 een restauratieproject opgezet
van houten voorwerpen uit verschillende Zeeuwse musea.



Ons bedrijf werkt, samen met andere restauratoren aan dit project mee.
Er zijn in totaal 17 voorwerpen geselecteerd  voor restauratie, onder andere
 een middeleeuwse pijnbank uit het Belfort in Sluis, een zestiende-eeuws
verguld houten beeldje van Karel V afkomstig uit de gevel van het Goese
stadhuis (Historisch Museum De Bevelanden), twee zeventiende-eeuwse
balksleutels (Zeeuws maritiem muZEEum), twee achttiende-eeuwse houten
schooltassen (Museum De Burghse Schoole) en een vroeg negentiende-eeuwse
microscoopkast van het Natuurkundig Gezelschap ‘Physica’ uit Zierikee
(Gemeentelijke Musea Zierikzee). Restaurator Inske Immink bezocht alle
deelnemende musea en stelde conditierapporten op met aanbevelingen voor
conservering of restauratie. Op basis daarvan werd een plan van aanpak en een
begroting voor het hele project opgesteld. Inmiddels zijn ook de opdrachten
verleend.

Workshops conservering
Op de zaterdagen 12 mei en 2 juni 2007 zullen, in samenwerking met de
restauratoren, twee workshops worden georganiseerd voor
museummedewerkers. De eerste workshop vindt plaats bij Traas
Ongediertebestrijding in ’s-Gravenpolder en de tweede bij ons bedrijf  in
Koudekerke. Op deze wijze draagt ‘Zeeuws Behout’ ook bij aan kennis en
vaardigheid op het gebied van hout onder de Zeeuwse musea. Deelname aan de
workshops is kosteloos en aanmelding kan via steunfonds@scez.nl Klik voor
programma en aanmeldingsformulier.

enkele voorwerpen welke door ons zullen worden gerestaureerd, twee houten schooltassen
(18e eeuw) en een wanmolen (vroeg 20e eeuw)

het project wordt afgesloten met een tentoonstelling van alle gerestaureerde
voorwerpen in het COVRA gebouw in Vlissingen-Oost. Deze tentoonstelling
duurt van 1 oktober t/m 14 december 2007.

mailto:steunfonds@scez.nl


Expositie De mooiste tweeluiken, Antwerpen

Voor de tijdelijke tentoonstelling ‘ Vlaamse primitieven, de mooiste tweeluiken’
welke momenteel is te zien in het  Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te
Antwerpen maakten wij in december vorig jaar een kopie van het beroemde
tweeluik Maria met kind/drie schenkers, van de Meester van de Brugse
Ursulalegende ( ca 1470-1500) wat tot de vaste collectiestukken van dit museum
behoort.
Veel tweeluiken zijn in de loop van de tijd gedeeltelijk overgeschilderd, verguld
of zelfs gescheiden en als afzonderlijke panelen verkocht.
Op tweeluiken komt vaak, als ze hun authentieke voorkomen hebben behouden,
een marmerschildering voor.
 Van het tweeluik Maria met kind/drie schenkers ( gedateerd 1486) is de
omlijsting  oorspronkelijk ook gemarmerd geweest, maar in latere tijden is de
lijst verguld.
Het door ons gemaakte tweeluik is aan het begin van de expositie als “tastbaar
object” te zien en te bevoelen, in de oorspronkelijke gedaante met rood-zwart
gemarmerde lijst.
Het marmerschilderwerk werd uitgevoerd door Wim Reinhoudt uit Goes, de
fotografische reproductie werd gemaakt door Adri Verburg uit Middelburg.



achterzijde  (vanwege reproductierechten mag de  afbeelding met de schildering  niet op
internet getoond worden)

Website

Onze website is sinds de laatste nieuwsbrief uitgebreid met vele pagina’s en een
apart gedeelte over de familie Rijken. Daarin een stuk familiegeschiedenis en
pagina’s over de kunstschilder Piet Rijken, en zijn  kinderen die in zijn
voetsporen zijn gegaan.
Zie http://www.acrijken.nl/familie.htm

Ondernemersvereniging Koudekerke

Door de ondernemersvereniging Dishoek- Koudekerke  is ons bedrijf
uitgeroepen tot onderneming van het jaar 2007.   De bijzonderheid van het
bedrijf, de vele persaandacht die zij (en dus ook Koudekerke) kregen en de
kwaliteit van het werk was voor de OVK reden ons bedrijf uit te roepen tot
ondernemer van het jaar, aldus de begeleidende brief van het bestuur van de
ondernemersvereniging. Een opsteker voor ons, van oorsprong niet Koudekerks
bedrijf.

http://www.acrijken.nl/familie.htm


En verder………

Zijn wij momenteel bezig de kanonaffuiten op de Vlissingse boulevard te
restaureren. In december vorig jaar hebben wij die bij het standbeeld van
Michiel de Ruyter al onder handen genomen. Eind augustus moeten alle
kanonaffuiten klaar zijn.
 Daarnaast restaureerden wij in 2006 enkele kabinetten, een zeer bijzonder
Hollands kunstkabinetje uit het eind van de 17e  eeuw, diverse vergulde lijsten
en een fraaie kopie van een 17e eeuwse palissander baroktafel, alles uit
particulier bezit. Het merendeel van dit werk is inmiddels op onze website te
zien.

Meubelmakerij , restauratie- en aannemingsbedrijf

A.C. RIJKEN EN ZONEN VOF

Middelburgsestraat 60B en C
 4371ET Koudekerke
tel/fax 0118 552400
e-mail acrijken@zeelandnet.nl www.acrijken.nl
h.r. kvk. Middelburg  22018039

mailto:acrijken@zeelandnet.nl
http://www.acrijken.nl


onze activiteiten  omvatten:

RESTAURATIE EN HANDMATIGE REPRODUKTIE VAN ALLE BEELDHOUWWERK IN

HOUT, STEEN, GIPS EN TERRACOTTA,

HOUTDRAAIWERK TOT 290 CM. LENGTE TUSSEN DE CENTERS ( GROTER LENGTE OP

AANVRAAG)

CONSERVERING, ONTZILTING EN RESTAURATIE VAN HISTORISCHE

GRAFMONUMENTEN,

VERVAARDIGING VAN WAPENSCHILDEN, RESTAURATIE ORNAMENTLIJSTEN,

POLIMENTVERGULDING EN –VERZILVERING,

MEUBELRESTAURATIE,  RECONSTRUCTIE VAN HISTORISCHE BETIMMERINGEN,

REPARATIE ANTIEK BESLAG EN ANTIEKE SLOTEN,

ONTZILTING VAN ARCHEOLOGISCHE EN GEOLOGISCHE VOORWERPEN EN

NATUURSTEEN,

BOUWKUNDIG ADVIES OP RESTAURATIEGEBIED.

      A. C. Rijken en Zonen werd opgericht als eenmanszaak in 1971.
Aanvankelijk lag het accent op meubelrestauratie en het vervaardigen van
houtdraaiwerk.
Mettertijd kwamen er steeds meer werkzaamheden  aan monumentenpanden, waarbij
vooral  het accent op de restauratie van sculptuur  kwam te liggen.
Tot eind 1999 was het bedrijf in Middelburg gevestigd, maar met ingang  van januari
2000 te Koudekerke, op de huidige locatie.
In oktober 2001 kon dit zeer ruime bedrijfspand worden aangekocht.
Op deze, zeer gunstig gelegen locatie heeft het bedrijf alle denkbare
groeimogelijkheden en kunnen ook zeer grote restauratieprojecten uitgevoerd worden.
Sinds augustus 2002 werken drie zoons Rijken  mee in het bedrijf en zijn er in totaal
vijf personen werkzaam. Behalve een schat aan jarenlange ervaring op het gebied van
meubel-en sculptuurrestauratie heeft het bedrijf volledige aannemersbevoegdheid.


