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CA. LION CACHET, 1864-1945 

Een sierkunstenaar te Vreeland 

Op een mooie avond in 1986 had ik, binnen 
het kader van mijn oecumenische functie in 
Vreeland, een spreekbeurt voor de hervormde 
en gereformeerde kerkeraden om hen te advise
ren over de samenwerking. De avond werd 
gehouden in het gereformeerde kerkje aan de 
Nigtevechtseweg. Meteen viel me op, hoe het 
sobere gebouwtje verschilde van de fraaie oude 
hervormde Nicolaaskerk in het centrum. 
Ik maakte daarover een opmerking tegen de 
mensen die vanwege het zomerse weer nog 
even buiten stonden. Maar één van hen zei: „U 
moet zo dadelijk eerst maar eens naar het inte
rieur kijken!" Dat deed ik in de pauze en ik was 
terstond verrast door de integere en voorname 
sfeer die daarvan uitging. 

De architect van dit fijne kunstwerkje is Carel 
Adolph Lion Cachet, die van 1901 tot aan zijn 
dood in 1945 woonde in het achttiende-eeuw-
se buitenhuis 'Schoonoord' te Vreeland (gele
gen schuin tegenover de houten brug over de 
Vecht). Al die tijd was Cachet lid van de Gere
formeerde Kerk. 

Toen het uit 1892 daterende kerkje op 26 
november 1905 door brand verwoest werd, 
waarbij alleen de aangebouwde consistorie 
gespaard bleef, werd aan Lion Cachet gevraagd 
het op de oude fundamenten op te bouwen. In 
1994 werd aan deze architect een tentoonstel
ling gewijd in het Drents Museum (Assen) en 
in Boymans-van Beuningen (Rotterdam). 

Silezië 
Carel Adolph Lion Cachet werd op 28 novem
ber 1864 geboren te Amsterdam. Zijn over
grootvader, die zich in de achttiende eeuw van
uit Silezië in Amsterdam vestigde, heette 
eigenlijk Lion. Maar bij de instelling van de 
burgerlijke stand (1811) nam hij de verfran-
sing van de naam van zijn beroep (stempelsnij-
der) aan: Cachet. 'Onze' Lion Cachet liet daar
aan in 1901 weer de naam Lion toevoegen. 
Zijn grootvader kreeg als jood belangstelling 

voor het christendom dankzij Isaac da Costa, 
die zelf ook uit de joodse traditie stamde en 
christen werd. Het gezin werd in 1849 in de 
Noorderkerk in Amsterdam gedoopt. 
Carels vader ging in 1886 mee met de door 
Abraham Kuyper op gang gebrachte protestbe
weging tegen de gang van zaken in de Her
vormde Kerk, bekend onder de naam Dolean
tie. Uit die beweging ontstonden de 
Gereformeerde Kerken in Nederland. Lion 
Cachet is daar altijd een meelevend lid van 
gebleven. 

Carel A. Lion Cachet kreeg een opleiding als 
onderwijzer en stond in diverse scholen voor 
de klas. Een acte voor tekenen haalde hij in 
1891. 

Volgens architect D. Dondotp kwam hij ooit 
eens te laat op school. Als verontschuldiging 
voerde hij aan, dat hij zo gebiologeerd was 
door het patroon dat hij voor zich zag toen hij 
een rode kool had doorgesneden, dat hij daar
door de tijd even vetgeten was. 
Al zou het verhaal niet waar zijn, het is ken
merkend voor de manier waarop Lion Cachet 
rondkeek. Het 'rodckoolmotief' is een origi
neel en bekend item geworden in zijn werk, bij 
voorbeeld op gebatikte boekbanden en op 
behang. 

Als kunstenaar stond Lion Cachet in de over
gangsperiode van de negentiende naar de twin
tigste eeuw. In die periode ontstond gtote 
belangstelling voor het ambachtelijke. De 
periode 1890-1910 wordt in de kunstgeschie
denis aangeduid als die van de nieuwe kunst, 
genoemd naar de in 1895 in Frankrijk geopen
de Salon de 1' art nouveau. 
In Duitsland sprak men, naar het tijdschrift 
Die Jugend uit 1896, van Jugendstil. Toch laat 
Lion Cachet zich daar niet geheel in opsluiten. 
Hij ging een eigen weg, experimenteerde einde
loos met materialen en liet zich - in wat wel 
eens genoemd is zijn versieringsdrift - niet 
inperken door theorieën. 
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Carel Adolph Lion Cachet in 

brons, door Lambertus Zijl, 

1931. Coll.: Rijksmuseum 

Krö lier-Müller. 

Kansen 

Lion Cachet kreeg veel kansen om zich als sier
kunstenaar te ontwikkelen. Dat hij die kansen 
ook gegrepen en benut heeft, is stellig te dan
ken aan zijn inventief vakmanschap en zijn 
innemende persoonlijkheid. Hij bewoog zich 
gemakkelijk in allerlei kringen en was welwil
lend tegenover de kritiek van zijn opdrachtge
vers. Hij had het vermogen de goede medewer
kers rond zich te verzamelen en wist de mensen 
die zijn toch niet eenvoudige ontwerpen moes
ten uitvoeren, tot het uiterste te inspireren. 
Hij maakte bovendien goede vrienden die wel
iswaar met hem in dezelfde sfeer werkten, maar 
die toch tegelijk hun eigen karakter en werkwij
ze behielden. 

Zo heeft hij een levenslange vriendschap onder
houden met Lambertus Zijl (1866-1947), een 
beeldhouwer en medailleur. 
Zijl leverde vele bijdragen aan de interieurs van 
de schepen die Lion Cachet moest versieren, 
Een geluksfactor was, dat hij en zijn twee vrien
den G.W. Dijsselhof (1866-1924) en Th.W. 
Nieuwenhuis (1866-1951) een eigen werk
plaats kregen aangeboden in Amsterdam bij de 
firma Wisselingh en Co. 

Eerder al had Lion Cachet opdtacht gekregen 
om bij het echtpaar Cordes-Bok aan de Keizers
gracht een aantal verttekken in te richten. Bij 
deze werkzaamheden leerde hij de dochter des 

huizes, Joanne Hermine Cordes (1870-1948), 
kennen. Hij trouwde met haar in 1901. 
Het echtpaar vestigde zich in huize Schoonoord 
(Vreeland). Daar richtte Lion Cachet een 'Ate
lier voor versieringskunst' in. 
Door zijn huwelijk met de welgestelde patri-
ciërsdochtet versterkte Lion Cachet zijn enttee 
in het milieu van rijke Amsterdamse kooplie
den, reders, directeuren van banken en scheep
vaartmaatschappijen. 

Een unieke kans kreeg hij, toen hij over een 
periode van twaalf jaat het pand Frederiksplein 
48-50 mocht inrichten voot het echtpaar Dentz 
van Schaik-Marloff. Hoewel de panden in 
1959 werden afgebroken is toch veel bewaard 
gebleven. Onder meer in het Centraal Museum 
te Uttecht, het Rijksmuseum en het Amster
dams Historisch Museum. Lion Cachet kreeg 
wat het budget betreft vrijwel carte blanche en 
heeft in dit huis letterlijk alles ontworpen voor
zover zijn vrienden van de firma Wisselingh 
daaraan niet deelnamen: het meubilair, tapij
ten, de plafonds, het ttappenhuis etcetera. 

Scheepsinterieurs 
De heer Dentz van Schaick was bevriend met 
de directeut van de Stoomvaartmaatschappij 
Nederland. Dankzij deze relatie kreeg Lion 
Cachet opdracht om van een in 1906 op stapel 
gezet nieuw schip, de Grotius, de gehele eerste-
klasinrichting te verzorgen. 
De opening van het Suez-kanaal in 1869, waar
door een kortere vaarweg naar Nederlands-
Indië ontstond, had een enorme impuls gege
ven aan het intercontinentale scheepvaart
verkeer. 

Onnoemelijk veel ambtenaren moesten regel
matig vervoerd worden naar en van de toenma
lige Nederlandse koloniën. Voor het vervoer in 
de Indische Archipel zorgden dan weer de 
Koninklijke Pakketvaart Maatschappij en in 
Azië de Java-China-Japanlijn. Van al deze maat
schappijen heeft Lion Cachet in bijna een halve 
eeuw vele tientallen schepen op een rijke en 
vindingrijke manier ingericht. 
Berlage, die in 1931 met de Grotius naar Indië 
reisde, schreef over „de buitengewone begaafde 
hand van Cachet, den veelzijdige toepasser van 
alle mogelijke materialen". Couperus schreef 
over zijn hut in het door Lion Cachet ingerich
te schip de Prins der Nederlanden: „Wij zijn 
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dus gehuisvest als prinsen, met onze badkamer, 
kleerenkast, schrijftafel (...) en ik vrees alleen 
dat wij 7,eer verwend zullen zijn als deze reis ten 
einde is." 

Jammer genoeg is van de kostbare interieurs 
van deze schepen betrekkelijk weinig overgeble
ven. De Emma bij voorbeeld werd in 1914 in 
de monding van de Theems tot zinken gebracht 
en in 1940 werd de J.P. Coen afgezonken in de 
haven van IJmuiden om de Duitsers de toegang 
tot het Noordzeekanaai te belemmeren. 
Vanwege de inrichting van de Emma schreef de 
pers over „het sprookje van Lion Cachet" met 
als nadere kwalificatie: „Weelde-uitspatting, 
gelouterd door begaving." 
Voor de ornamentering verdiepte Lion Cachet 
zich in de geschiedenis van de namen die de 
schepen kregen. Hij gebruikte thema's uit het 

leven van de betreffende personen en hun 
belangstellingssfeer. 

Het laatste schip waaraan Lion Cachet zijn 
medewerking verleende was de Oranje, die op 
8 september 1938 door Koningin Wilhelmina 
werd gedoopt. Het was een luxueus drijvend 
hotel, waarvan hij zelfde eetsalon en de kinder
kamer verzorgde. Ondanks het verlies van de 
schepen, is er toch genoeg bewaard gebleven 
om te kunnen nagaan, hoe vooraanstaand ook 
dit aanzienlijke deel uit Lion Cachets oeuvre is 
geweest. De architect S. van Ravesteyn schreef 
in 1924 het boekje "De sierkunst op de Neder-
landsche Passagiersschepen". Daarin is veel over 
het werk van Lion Cachet opgenomen. Uit zijn 
eigen schetsboekjes, bestekken en verantwoor
dingen in tijdschtiften blijkt ook de culturele 
eruditie van de scheepsinrichter. 

Trappenhuis motorschip 

'Tegelberg, 1938. Onderdeel 

pan het scheepsinterieur, dat 

door CA. Lwn Cachet is 

ontworpen. 

Uit: Dr. A. van der Boom, 

CA. Lion Cachet, 

1864-1945, Bussum 1952. 
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Interieur Gereformeerde Kerk 

Vreeland. 

Coll.: B.J. Aalben, Geldrop. 
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Veelzijdigheid 

Opvallend is de veelzijdigheid die Lion Cachet 
in zijn werk tentoonspreidt. Dat betreft zowel 
de kunstzinnige uitingsvormen die hij zich 
eigen maakte, als de gevarieerde terreinen 
waarop hij zijn kunst toepaste. Evenzeer wist 
hij moderne en oude technieken te verbinden 
en westerse en oosterse motieven in één con
cept bijeen te brengen. 

Omstreeks 1890 bezocht Lion Cachet het Eth-
nografisch Museum bij Artis. Daar zag hij de 
Javaanse collectie sarongs en slendangs. 
Eenmaal thuis begon hij terstond te experi
menteren met het batikwerk dat hij daar gezien 
had. Op het laken van zijn bed maakte hij een 
gebatikte tak bloesem. Later verwierf hij de 
titel pionier van de batikkunst. Een eigen 
vondst van hem was de toepassing op perka
ment. 

Vooral in het begin van zijn loopbaan deed 
Lion Cachet veel aan grafische vormgeving. 
Hij was de eerste die zich interesseerde voor 
een kunstzinnige vormgeving van boekbanden 

en drukwerk zoals affiches, tijdschriften, kalen
ders en oorkonden. Zijn versierdrift ging zo ver 
dat men wel eens kritisch opmerkte, dat je op 
een kalender toch primair de datum moest 
kunnen lezen! 

Op latere leeftijd kreeg Lion Cachet nog 
belangrijke opdrachten voor het ontwerpen 
van bankbiljetten, zowel in Nederland als in 
Nederlands-Indié'. Onder meer de in 1931 
door de Nederlandsche Bank uitgegeven biljet
ten van 500 en 100 gulden waren naar zijn 
ontwerp. Voor de Javaansche Bank ontwierp 
hij een serie. De Roode-Kruiszegel van 1927 
(met de waarde van vijftien cent) werd ook 
door hem ontworpen. 

Ook op het gebied van de penningkunst begaf 
hij zich. Bij voorbeeld ter gelegenheid van het 
huwelijk van koningin Wilhelmina en prins 
Hendrik (1901). 

Omvangrijk was zijn numismatisch werk niet, 
maar het wordt door kenners wel beschouwd 
als een heel specifieke, vernieuwende bijdrage 
aan de Nederlandse penningkunst. 

De Gereformeerde Kerk te 

Vreeland, 1906. 

Coll.: B.J. Aalben, Geldrop. 
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Gereformeerde kerkje 

Afgezien van wat Lion Cachet in zijn eigen huis 
'Schoonoord' als kunstnijveraar aanbracht, is 
het gereformeerde kerkje het 'grootste' werk dat 
in Vreeland van hem is overgebleven. Groot in 
omvang is het niet, maar het straalt in zijn tota
liteit wel geheel de geest van Lion Cachet uit. 
'Stralen' is eigenlijk een te uitbundig wootd, 
want daarvoor is de sfeer te mystiek. 
De boogramen in de zijgevel zijn voorzien van 
eenvoudige versieringen en laten een mild licht 
door. Boven de kansel zijn twee paarsblauwe 
ramen aangebracht met daartussen de belette-

Ex Libris van Lion Cachet, 

1916. 

Coll.: B.J. Aalben, Geldrop. 

Een katheder dat ervoor stond, is ten prooi 
gevallen aan praktische geesten die er een bloe-
mentafeltje van timmerden. Fraaie koperen 
lampen die kansel en katheder sierden, zijn 
teruggevonden en nu aan de zijwand opgehan
gen. Het plafond van kurk is weer echt iets voor 
Lion Cachet. Zou hij het elders aangebracht 
hebben dan zou hij in de nerven stellig kostbate 
metalen of iets andets verwerkt hebben, maar 
dat zou ten koste van de beminnelijke sober
heid zijn gegaan waarmee hij te werk ging in dit 
kleine bedehuis. 

Rooms-katholieken zouden het een kerkje noe
men waarvan een goede devotie uitgaat. Dat is 
bepaald niet iets wat je van de meeste gerefor
meerde kerken van voor de oorlog kunt zeggen. 
Als ik in de samenleving van Vreeland iets te 
zeggen had, zou ik ernaar streven het gebouw in 
een zo oorspronkelijk mogelijke staat te behou
den en het niet alleen de status van beschermd 
monument geven, maar ook een museale. Het 
kerkje is een unicum in de kerkelijke bouw
kunst. 

B.J. Aalbers 

ring van het Apostolicum. Lettets in plafonds 
en dergelijke was trouwens iets nieuws dat Lion 
Cachet ook in woonhuizen inttoduceetde. 
Nog voor twee andere kerken maakte hij glas-
in-lood ramen: de doopsgezinde kerk aan het 
Singel in Amsterdam en de 'Doopsgezinde Ver
maning' in Koog-Zaandijk. 
De wand in Vreeland met de preekstoel die in 
twee fraaie houtsoorten is uitgevoerd, doet heel 
harmonisch aan. 


