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Korte berichten //

Cuypersgenootschap tegen sloop 
naoorlogse woningbouw in Zeist
Norman Vervat
Woningcorporatie Woongoed Zeist heeft re-
cent besloten 191 naoorlogse woningen in 
de  wijk Griffensteijn te slopen. Het betreft 
zogenaamde aireywoningen en On  Site hui-
zen van architect Jan Wils. De aireywoningen 
in de Ridderschapslaan zijn gebouwd met 
een Engels bouwsysteem, ontwikkeld door 
Sir Edwin Airey. Om de woningnood te be-
strijden vond het type na de oorlog in Ne-
derland veel toepassing. Anno 2017 zijn veel 
aireycomplexen gesloopt of onherkenbaar ge-
renoveerd. Ook de woningen van Jan Wils in 
de Schellingerlaan illustreren de naoorlogse 
wens om goede sociale woningen in een hoog 
tempo te realiseren. De nu af te voeren monu-

menten vertegenwoordigen een grote archi-
tectuur- en cultuurhistorische waarde en zijn 
daarom sinds 1988 gemeentelijk monument.

De gemeente Zeist heeft aangegeven 
mee te willen werken aan de nieuwbouw-
plannen door de woningen van de gemeente-
lijke monumentenlijst af te voeren. Tegen dit 
voornemen diende het Cuypersgenootschap 
een zienswijze in. Onduidelijk is waarom de 
sloop noodzakelijk is, want de afgelopen jaren 
zijn reeds diverse aireycomplexen en andere 
vormen van naoorlogse systeembouw met 
veel succes gerenoveerd en verduurzaamd. De 
gemeente Zeist neemt in haar besluit tot af-
voering van de panden van de gemeentelijke 

De huizen van Jan Wils in de Cornelis Schellingslaan 
in Zeist. Foto HenkvD, Wikimedia Commons.
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monumentenlijst de argumentatie van Woon-
goed Zeist, die de mogelijkheid van renovatie 
ontkent, kritiekloos over. 

Monumentenaanvraag voor kerk Ochten
Norman Vervat
Eind 2017 heeft het Cuypersgenootschap 
de gemeente Neder-Betuwe verzocht om de 
Nederlands-hervormde Kerk te Ochten te 
beschermen als gemeentelijk monument. 
De kerk in Ochten geldt als een representa-
tief voorbeeld van de protestantse kerkbouw 
uit de wederopbouwperiode. De rechthoe-
kige zaalkerk met semi-vrijstaande toren 
uit 1952, ontworpen door Adolph Eibink, 
verving een tijdens de Tweede Wereldoor-
log verwoeste negentiende-eeuwse kerk met 
middeleeuwse toren. De rechthoekige zaal-
kerk telt vijf traveeën onder een zadeldak 
met zwartgrijze Hollandse pannen. De deels 
moderne constructie van beton en staal gaat 
samen met traditionele wanden van baksteen 
en de toepassing van hout: de zogenoemde 

 shake-hands-architectuur, zoals dat in de ja-
ren vijftig veel voorkwam. Het voor de weder-
opbouwkern Ochten beeldbepalende kerkge-
bouw bleef uit- en inwendig grotendeels gaaf 
behouden.

Onzekere toekomst hoogbouw TU Delft
Norman Vervat
Het Cuypersgenootschap maakt zich ern-
stig zorgen over de voorgenomen sloop van 
de hoogbouw van de faculteit EWI (Elektro) 
van de TU Delft. De Technische Universi-
teit werd in 1842 in de binnenstad van Delft 
opgericht. De groei van de universiteit zorg-
de voor een geleidelijke verplaatsing naar 
de zuidrand van de stad. Na de oorlog ont-
stond een moderne campus aan de Mekel-
weg. Veel toonaangevende architecten gaven 
de campus die daar ontstond vorm. Hiervan 
vormt het Elektro-gebouw het letterlijke 

De Nederlands-hervormde kerk in Ochten. 
Foto Arjan Bronkhorst, Rijksdienst Cultureel Erfgoed.
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Het gebouw van de EWI in Delft. 
Foto M. Minderhoud, Wikimedia Commons.

hoogtepunt. Het iconische gebouw werd in 
1962-1967 opgetrokken naar ontwerp van 
architect G. Drexhage van architectenbu-
reau Van Bruggen, Drexhage, Sterkenburg, 
Bodon in de modieuze Internationale stijl 
van na de oorlog. In de afgelopen decennia 
gold het gebouw als het icoon van de TU. 
De bijzondere architectonische, cultuur-
historische en stedenbouwkundige waarde 
geniet de erkenning van de gemeente Delft, 
want in 2009 wees die de hoogbouw van 
Drexhage aan als gemeentelijk monument.  
Begin dit jaar kwam voor het eerst de moge-
lijke sloop van het gebouw ter sprake. Voor 
het Cuypersgenootschap is de sloop van dit 
hoogwaardige voorbeeld van naoorlogse 
hoogbouw en niet meer weg te denken baken 
in de skyline van Delft onbespreekbaar. De 
gemeente Delft en het bestuur van de TU zijn 
schriftelijk verzocht om af te zien van sloop 

en een plan te ontwikkelen voor restauratie 
(en herbestemming) van het gebouw.

Cuypersgenootschap tegen verplaatsing 
beeld Jan van Nassau te Utrecht
Norman Vervat
De gemeente Utrecht werkt aan een plan om 
het beeld van Jan van Nassau op het Dom-
plein een stuk te verplaatsen ter verkrijging 
van een ruimer Domplein. Het Cuypersge-
nootschap is van mening dat de verplaatsing 
van dit beeld een onnodige aantasting vormt 
van dit belangrijke historische stadsgezicht. 
Wij hebben de gemeente verzocht om af te 
zien van dit plan. 

Het standbeeld van Jan van Nassau is in 
1883 opgericht als gedenkteken voor het slui-
ten van de Unie van Utrecht in 1579. Vanaf 
het tweede kwart van de negentiende eeuw 
gingen diverse stemmen op een gedenkte-
ken op te richten voor ‘de Unie van Utrecht 
en voor Jan van Nassau, de bewerker van de 
Unie’. Pas toen het 300-jarig bestaan van de 
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Het bedrijvencentrum Westerpark verrees in 
de jaren 1961-1964 naar ontwerp van ingeni-
eurs- en architectenbureau Ae.G. en J.D. Post-
ma in opdracht van de N.V. Levensverze-
keringsmaatschappij Nillmij te Den Haag. 
J.J. van Soest, directeur van het Bureau voor 
Handels- en Industriebelangen, verrichtte de 
officiële opening op 8 mei 1964. Dit bureau 
had ‘een werkzaam aandeel bij de stichting 
van het voor de hoofdstedelijke economie zo 
belangrijke gebouw’. Als aannemer trad de 
Gebam N.V. op, een dochteronderneming 
van de Koninklijke Nederlandse Maatschap-
pij voor Havenwerken. Het gebouw bood bij 
de oplevering plaats aan zeventien onder ne-
mingen met in totaal 240 werknemers.1

Bureau Postma
Het architectenbureau Postma werd in 1919 
opgericht in Deventer door Jan Diederik 
Postma sr. (1890-1962). Het legde zich al vrij 
snel toe op fabrieks- en kantoorgebouwen, 
maar het ontwierp ook villa’s. Het bureau 
ontplooide een bijzondere deskundigheid op 
het gebied van nieuwe constructiemethoden 
en bouwmaterialen. Al snel strekten de acti-
viteiten zich uit over heel Nederland. In 1939 
trad Aebele Postma toe tot het bureau en in 
1941 opende het een vestiging in Amsterdam 

Bedrijvencentrum Westerpark te Amsterdam  monumentwaardig /
David Mulder, Gerrit Vermeer

Unie (1879) naderde, ontstond een breder ge-
dragen initiatief. Na enige tijd werd besloten 
een prijsvraag uit te schrijven. Uiteindelijk 
had dit initiatief succes en vervaardigde Jo-
han Theodore Stracké een passend beeld.

Het beeld van Jan van Nassau is een 
voor Utrecht uniek voorbeeld van een ne-
gentiende-eeuws standbeeld voor een vader-
landse held en het betreft tevens het oudste 
standbeeld in de Utrechtse binnenstad. Het 
beeld past in de hele reeks beelden (Michiel 

de Ruyter, Rembrandt, Laurens. Jansz. Coster, 
Willem de Zwijger) die na 1830 in verschil-
lende steden in het land tot stand kwamen. 
Als zodanig heeft het beeld voor Utrecht een 
zeer grote kunst- en cultuurhistorische waar-
de. Tevens is het een belangwekkend onder-
deel van het historisch gegroeide ensemble 
van gebouwen, de open ruimte en het groen 
op het Domplein. De verplaatsing betekent 
een onnodige aantasting van dit historische 
en vertrouwde stadsgezicht.

onder de naam Postma & Van Kempen om 
de klanten in het westen van het land beter te 
kunnen bedienen. Met het oog op de te ver-
wachten opdrachten na de oorlog vestigde het 
bureau zich in 1944 op de Schiedamsedijk in 
Rotterdam. J.D. Postma jr. trad in 1950 toe tot 
het bureau. In 1954 kreeg Ae. Postma de lei-
ding van het bedrijf en in 1957 ontstond de 
maatschap Ingenieurs- en Architectenbureau 
Ae.G en J.D. Postma met zowel J.D. senior 
als junior. Het bureau bleef bestaan onder 
andere namen en het archief bleef bewaard, 
maar onderzoek naar het omvangrijke oeuvre 
bleef tot dusverre achterwege. In Amsterdam 
bouwde het bureau bijvoorbeeld de betonnen 
graansilo op de Silodam (1952) en gebou-
wen voor de NDSM: het Kraanspoor en de 
Lasloods in 1952 en het centrale bedrijfskan-
toor op Klaprozenweg 75 in 1965-1970. Het 
bouwde in 1965 de bedrijfsgebouwen voor de 
Container Terminal Amsterdam, in 1971 een 
bedrijfsgebouw met kantoor voor de wijn-
handel Jacobus Boelen en in 1975 de bedrijfs-
gebouwen voor Oranjewerf Scheepsreparatie 
B.V. Amsterdam, heden Damen Shipyards. 
Het bureau bouwde volgens de heersende 
stromingen, vermoedelijk naar wens van de 
opdrachtgever. Na de Tweede Wereldoorlog 
ontwikkelde het bureau een voorliefde voor 
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Afb. 1. Het bedrijvencentrum Westerpark vanaf 
de Donker Curtiusstraat. Rechts de verffabriek uit 
1941. Foto auteurs.

het modernisme, waarvan dit bedrijfsverza-
melgebouw een voorbeeld vormt. Het oeuvre 
van het bureau geeft een representatief beeld 
van de ontwikkeling van de bedrijfs- en kan-
toorgebouwen in Nederland gedurende vrij-
wel de gehele twintigste eeuw.2

Beton, staal en baksteen
Het U-vormige pand, ontworpen door Ae-
.G Postma en J.D. Postma jr., bestaat uit een 
kelder, een hoge begane grond en vijf ver-
diepingen (afb. 1). De gevel van de bovenste 
bouwlaag aan de Donker Curtiusstraat ligt 
een stuk terug, om de bouwhoogte aan deze 
zijde beter aan te laten sluiten op de geringe-
re breedte van deze straat. De begane grond 
met een omlopende betonnen luifel, bevat 
grote etalages, waarachter zich oorspronke-
lijk showrooms bevonden. Twee poorten in 
de plint in de Donker Curtiusstraat verlenen 
 auto’s toegang tot het achtererf. Aan de straat-
zijde gaan boven de luifels strakke en vlakke 

vliesgevels op met zeer dunne stalen kozijnen, 
aangebracht op een deels zichtbaar beton-
skelet. Aan de achterzijde ontsluiten galerijen 
over de volle breedte de verdiepingen. Een 
centrale, naar voren uitstekende toren dient 
voor het verticale verkeer. De gevels aan de 
galerijen vertonen ruime glaspartijen. Op de 
kopgevels pasten de architecten binnen het 
zichtbaar gelaten betonskelet een wandaf-
dichting van rode baksteen toe. Op de boven-
ste verdieping bevonden zich een gezamen-
lijke kantine en een dakterras. In totaal bood 
het pand op een perceel van 1.800 vierkante 
meter 7.500 vierkante meter aan verhuur bare 
kantoorruimte, waaraan in de jaren zestig 
grote behoefte bestond. Bedrijfsverzamelge-
bouwen uit de late jaren van de wederopbouw 
zijn in Amsterdam zeldzaam.
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Afb. 3. Op de voorgrond de drukinktfabriek van Merkelbach & Karstens uit 1939. Daarachter het 
 be drijvencentrum Westerpark. Foto auteurs.

Afb. 2. De achtergevel van het bedrijvencentrum Westerpark. Foto auteurs. 
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Modernistisch ensemble
Er is bovendien sprake van hoge ensemble-
waarde, doordat het pand deel uit maakt van 
een samenhangend cluster van een ooit uit-
gestrekt gebied van bedrijfspanden. Rechts 
van de Industrie- en Handelsflat Westerpark 
staat de voormalige verffabriek van de firma 
Jacob Martens, Donker Curtiusstraat 23, in 
1941 gebouwd door architect Lau Peters. Dit 
gebouw is aangewezen als gemeentelijk mo-
nument. Achter het bedrijfsverzamelgebouw 
staat de voormalige drukinktfabriek Grafico-
lor op Van Hallstraat 290, gebouwd door Ben 
Merkelbach en Ch.J.F. Karsten in 1939. Vanaf 
de overzijde van de Kostverlorenvaart biedt 
het hogere bouwwerk van bureau Postma 
de deels in gele baksteen opgetrokken gevels 
van dit rijksmonument een contrasterende, 
maar passende achtergrond (afb. 3). Met zijn 
U-vorm lijkt het zelfs met de verffabriek on-
derdeel van een bouwblok te vormen.

Het bedrijvencentrum Westerpark ver-
keert uitwendig nog nagenoeg in de oor-
spronkelijke staat. De stalen vliesgevels zijn 

ondertussen dermate zeldzaam geworden, 
dat ze een restauratieve aanpak verdienen. 
In sommige van de hoge showrooms bevindt 
zich nog het betonnen verdiep met de origi-
nele, zakelijk vormgegeven trap (afb. 4).

Het Cuypersgenootschap heeft voor dit 
bijzondere en nog gave bedrijfsverzamelge-
bouw uit de late jaren van de wederopbouw 
een gemeentelijke monumentenstatus aan-
gevraagd. Met de twee iets oudere fabrie-
ken in gele baksteen vormt het een bijzon-
der ensemble van bedrijfsgebouwen aan de 
 Kost ver lorenvaart.

Afb. 4. Een van de showrooms met de etalage aan 
de Curtius Donkerstraat. Foto auteurs.

Noten
1  Algemeen Handelsblad, 12 mei 1961 (eerste paal) 
en 9 mei 1964 (opening). 
2 Nieuw Instituut, https://zoeken.hetnieuweinstituut.
nl/nl/archieven/details/POSZ/keywords/postma. Zie 
ook de archiwijzer van de website van Bonas: ht-
tp://bonas.nl/archiwijzer/archiwijzer.htm. Hier staan 
500 werken vermeld.
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Abraham Staalmanplein te Amsterdam gemeentelijk monument /

Alex Hendriksen

Het Abraham Staalmanplein is aangewezen 
als gemeentelijk monument. Het vormt de 
kern van de Staalmanpleinbuurt in Sloter-
meer, een wederopbouwwijk uit 1956. Als 
zodanig kwam het tot stand binnen het Al-
gemeen Uitbreidingsplan van Cornelis van 
Eesteren. Het Cuypersgenootschap was bij de 
plaatsing op de lijst voortrekker. Het complex 
is ontworpen door de architecten A. Staal en 
C. Keesman. Het behoud van het haakvormige 
blok met winkels en woningen aan het plein, 
met de karakteristieke schuine balkons, stond 
al langer vast. Deze woningen ondergingen in 
2014 een renovatie. Het bleef echter onzeker 
of de kiosken aan de open westzijde zouden 
blijven staan. Het vergelijkbaar zeldzaam, 
gaaf bewaard Calandplein met woon-winkel-
gebouwen aan de randen en lage kiosken uit 
dezelfde tijd was al eerder aangewezen. De 
eigenaar van de blokken aan het Staalman-
plein, woningbouwvereniging De Alliantie, 
wilde de kiosken vervangen door middelhoge 
nieuwbouwwoningen.

Het Staalmanplein ligt tussen de Johan Hui-
zingalaan, de Wilhelmina Druckerstraat, de 
Elisabeth Boddaerstraat en de Henri Dunant-
straat. De buurt ligt in het westen van een 
groter bebouwingsveld gelegen tussen hoofd-
wegen en de ringspoorbaan.

Een haak met een winkelplint en vier 
woonlagen begrenst het rechthoekige plein 
aan de oost- en aan de noordzijde. Aan de 
westzijde staan schuin daarop de drie ki-
osken. Aan de zuidzijde, waar de Johanna 
van Reynvaanstraat loopt, staat een laag-
bouwstrook met bedrijfsruimten en een 
stookvoorziening. Tot het complex van Staal 
en Keesman behoren ook drie middelhoge 
woningstroken met groen en parkeervelden 
ertussen, te bereiken door een poortje in de 

Afb. 1. De woningen met winkels aan het 
Staalmanplein in 2004. Gezien vanaf de Johan 
Huizingalaan. Stadsarchief Amsterdam.

laagbouwstrook. Aan de oostzijde van het 
plein ligt een hof met haakbebouwing en een 
poort over de Reynvaanstraat, die eveneens 
tot het complex behoort. Deze poort ver-
bindt het ziekenhuisgebied ten westen van het 
Staalmanplein en de Johan Huizingalaan met 
het gebied ten oosten van het Staalmanplein 
tot aan de ringspoorbaan. 

De Johan Huizingalaan, een noord-zuid 
gerichte hoofdweg, verbindt de verschillen-
de westelijke tuinsteden met elkaar. Door de 
open ligging van het Staalmanplein aan deze 
hoofdweg kreeg dit plein, zoals vaker in het 
AUP, een belangrijke stedenbouwkundige 
plek met een buurtoverstijgende winkelfunc-
tie. Behalve winkelen en wonen, kon men er 
uit eten, was er groenrecreatie, en bood het 
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Afb. 2. Het Staalmanplein vanaf de Johan 
Huizingalaan met op de voorgrond de kiosken. 
Foto J.M. Arsath Ro’is, Stadsarchief Amsterdam.

ruimte voor auto- en fietsbergingen en warm-
watervoorziening, een voor die tijd bijzonde-
re diversiteit van functies.

Architectonisch gezien zijn het meest 
in het oog springend en bijzonder aan het 
Staalmanplein de kiosken en de verrassende, 
want schuin afgesneden balkons van de wo-
ningen. Dit levendige effect herhaalt zich en 
wordt versterkt door de schuine balkons, die 
per woonlaag een andere kant op wijzen. Op 
de begane grond compenseren de robuuste, 
zichtbaar gelaten betonnen kolommen met 
glas ertussen, het speelse effect van de woon-
balkons. Ze geven ook visueel het verschil aan 
in functie tussen het winkelen onderin en het 
wonen daarboven. De drie, schuin geplaatste 
en van veel glas voorziene kiosken, staan los 
van elkaar en zijn verbonden door een door-
lopend dak. Zo wordt contact met de hoofd-

straat, de Johan Huizingalaan, gemaakt en 
toch ook enige afzondering verkregen. 

Arthur Staal (1907-1993) verwierf lan-
delijke bekendheid na de Tweede Wereldoor-
log. Zijn vader Frits Staal is bekend geworden 
door ‘de wolkenkrabber’ in Plan Zuid van 
Berlage, lange tijd het hoogste woongebouw 
van Amsterdam. Arthur Staal bouwde naast 
het Staalmanplein, woningen elders in de 
Westelijke Tuinsteden, in Amstelveen en in 
Utrecht. Verder bevat zijn oeuvre kantoorge-
bouwen en banken, waaronder in Amsterdam 
de Rijkspostspaarbank aan de Haarlemmer-
weg en bankfilialen aan het Haarlemmerplein 
en de hoek Stadhouderskade - Van Wou-
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straat. Het bekendst werd Arthur Staal met de 
kantoortoren Overhoeks voor Shell uit 1966 
in Amsterdam Noord met een aantal lagere 
gebouwen. C. Keesman was architect te Alk-
maar en bouwde vooral in deze regio.

Het Cuypersgenootschap was niet alleen 
vanwege het verlies van de karakteristieke ki-

osken tegen de plannen. Een groot bouwvo-
lume op de plek van de kiosken zou het open 
karakter van het plein te niet doen. Een open 
bouwwijze is kenmerkend voor de doctrine 
van licht, lucht en ruimte, zoals toegepast in 
het AUP, maar dus ook voor de functionaliteit 
van pleinen.

In Cuypersbulletin 2016/2 kwam de voorma-
lige schoenenwinkel van J.J. Matto in de Fer-
dinand Bolstraat in Amsterdam aan de orde. 
De werkgroep Amsterdam van het Cuypers-
genootschap had op 14 maart 2016 voor het 
dubbele winkelwoonpand de gemeentelijke 
monumentenstatus aangevraagd. Op deze 
aanvraag kwam een negatieve beslissing: Mo-
numenten en Archeologie stelde zich op het 
standpunt dat de panden wel enige architec-
tonische en cultuurhistorische waarde bezit-
ten, maar dat de aangetroffen waarden on-
voldoende aanleiding gaven voor aanwijzing 

tot gemeentelijk monument. De werkgroep 
tekende bezwaar aan tegen dit besluit, vooral 
omdat naar onze mening onvoldoende reke-
ning was gehouden met de zeldzaamheid van 
dergelijke historische winkelinterieurs. De ge-
meentelijke erfgoedverordening biedt ruim-
te om een pand aan te wijzen tot monument 
wanneer er sprake is van een algemeen belang 
‘wegens […] schoonheid, betekenis voor de 
wetenschap of cultuurhistorische waarde’, 
dus niet per se een combinatie van deze drie 
elementen. De zitting van de bezwaarschrif-
tencommissie vond plaats op 31 oktober 

Afb. 2. Staalmanplein 3, gefotografeerd door de 
Dienst Bouw- en Woningtoezicht. Stadsarchief 
Amsterdam.

Afb. 3. Het plein vanaf de Johan Huizingalaan op 
6 mei 1960. Foto J.M. Arsath Ro’is, Stadsarchief 
Amsterdam.

Ferdinand Bolstraat 28-30 geen monument //  
David Mulder 
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Afb. 2. Het achterste gedeelte van de winkel in 
1930. Collectie G. Matto.

Afb. 1. Reclamefoto met de oorspronkelijke pui, 
circa 1900. Collectie G. Matto.

2017. Ter zitting bleek dat het staand beleid is 
plus- en minpunten af te wegen. De vertegen-
woordiger van Monumenten en Archeologie 
erkende dat er in Amsterdam nauwelijks his-
torische winkelinterieurs resteren, en dat wat 
nog wel bewaard bleef, vaak niet meer gaaf 
is. De winkel in de Ferdinand Bolstraat zou 
echter te sterk gewijzigd zijn. Ook woog mee 
dat het geen stijlzuiver interieur betreft. De 
commissieleden stelden weliswaar kritische 
en inhoudelijke vragen, maar de commissie 
handhaafde uiteindelijk het negatieve besluit. 
Dit omdat dit inhoudelijk en naar de wijze 
van totstandkoming geen gebreken vertoonde 
en omdat geen ‘onafhankelijk deskundig tege-
nadvies’ was ingediend om de onderbouwing 
van het besluit  te weerleggen, al stond de 
deskundigheid van het Cuypersgenootschap 
niet ter discussie. Besloten is niet in beroep te 
gaan tegen het bestreden besluit. 

Oude foto’s
Ten tijde van de monumentenaanvraag liep 
het huurcontract van de winkelruimte op 
nummer 30 af, zonder dat bekend was of 
verlenging mogelijk was. Daardoor zijn de 
eigenaren niet meteen geïnformeerd over 
de aanvraag. De ervaring heeft geleerd 
daarmee voorzichtig te zijn. In dit geval 
bleek die vrees volledig ongegrond, want 
de eigenaar van Ferdinand Bolstraat 30, de 
heer G. Matto, de kleinzoon van de oprichter 
van de schoenenzaak, bleek niet alleen zeer 
geïnteresseerd te zijn in de gepubliceerde 
informatie over het pand en de winkel van 
zijn grootvader en vader, maar verklaarde 
zich zelfs bereid aanvullende gegevens 
te verschaffen. Zo heeft de winkel langer 
bestaan dan eerder vermeld, namelijk tot 
1963. Bovendien is hij nog in het bezit van 
een bijzondere reclameprent ter gelegenheid 
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Afb. 3. Het voorste gedeelte van de winkel in 1930. Collectie G. Matto.

Afb. 4. Dubbele winkelpui van Ferdinand Bolstraat 28-30 in 1930. Collectie G. Matto.
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van de opening van de winkel op zaterdag 30 
april 1898 en enkele historische foto’s (afb. 1). 
De interieurfoto’s uit 1930, gemaakt bij de 
heropening van de vernieuwde zaak, geven 
een prachtig beeld van het winkelinterieur 
in de oorspronkelijke staat. De achterzijde 
van de winkel is nagenoeg ongewijzigd 
(afb. 2). Wel zijn aan beide zijden de deuren 
van de onderkastjes verwijderd en is het 
zijschot van de kast rechts verdwenen. Aan 
de voorzijde springen de ombouwen van 
de etalages in het oog, met hetzelfde glas-
in-lood als in de achtergevel. Direct achter 
de ingang is een vrijstaande glazen vitrine 
geplaatst, die daarmee een effectieve af-
sluiting van de winkel naar de straat vormt.  

De klanten konden voor het passen van de 
schoenen plaatsnemen op losse stoelen. De 
etalagekasten zijn later verwijderd om de 
zichtbaarheid naar binnen en naar buiten te 
vergroten. Het stucplafond en de bovenlichten 
met glas-in-lood zijn ook hier nog aanwezig, 
evenals grote delen van de vaste wandkasten.

In een aangenaam gesprek op het Stads-
archief kwamen herinneringen aan de zaak 
naar boven. De heer Matto toonde een grote 
betrokkenheid bij het pand en de buurt. Zo 
zag hij de nog altijd groeiende monocultuur 
van horecazaken ten koste van ‘gewone’ win-
kels niet als een positieve ontwikkeling. Het 
Cuypersgenootschap is de heer Matto zeer er-
kentelijk voor de historische beelden!

Op 9 november 2017 vond in het Amster-
dam Museum een lezingenmiddag plaats over 
historische interieurs, gevolgd door de lang-
verwachte boekpresentatie van een drieluik 
over historische interieurs in Amsterdam, 
Zuid-Kennemerland en het Gooi. Auteurs 
Barbara Laan, Esther de Haan en Alexander 
Westra gaven op de drukbezochte middag 
korte presentaties over het onderzoek en de 
vondsten en na een korte pauze volgden bij-
dragen over de families Borski en Van Loon 
door Inger Groeneveld en over huis Van de 
Weg in Blaricum door de eigenaar daarvan, 
die op betrokken en op aanstekelijke wijze 
vertelde over de uitdagingen, bijzonderhe-

Nieuwe publicaties over historische interieurs (recensie)
en de praktijk van alledag  //  David Mulder

Barbara Laan, Esther de Haan en Alexander Westra,
Amsterdam. Interieurportretten van grachtenhuizen 1875-1945, Stokerkade, Amsterdam, 

2017, ISBN 9789079156399, 224 p., rijk geïllustreerd, € 19,50.
Zuid-Kennemerland. Interieurportretten van stadshuizen en villa’s 1875-1945, Stokerka-

de, Amsterdam, 2017, ISBN 9789079156412, 224 p., rijk geïllustreerd, € 19,50.
Het Gooi. Interieurportretten van villa’s en landhuizen 1875-1945, Stokerkade, Amster-

dam, 2017, ISBN 9789079156405, 224 p., rijk geïllustreerd, € 19,50.
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den en moeilijkheden van het bewonen van 
een villa met de status van rijksmonument. 
De publicaties vormen het langverwachte 
vervolg op de twee eerder verschenen boek-
werken: Amsterdamse interieurs. Huizenpor-
tretten 1875-1945 (2009), geschreven door 
Barbara Laan en Alexander Westra en Wonen 
in een monumentaal huis 1875-1945, toen 
en nu door Barbara Laan, Eloy Koldewey en 
Coert Peter Krabbe (2012). 

Na uitvoerige inleidingen, met aan-
dacht voor de totstandkoming en de sociale 
geschiedenis van de gebieden die in het deel 
centraal staan, volgen de afzonderlijke hui-
zenportretten met een op toegankelijke wijze 
beschreven ontwerp-, bouw- en bewoners-
geschiedenis. De teksten gaan vergezeld van 

historisch beeldmateriaal en speciaal voor 
de publicaties vervaardigde foto’s en platte-
gronden, die in samenhang de belangrijkste 
aspecten van de behandelde huizen op aan-
trekkelijke wijze in beeld brengen. Opvallend 
genoeg zijn niet alleen de huizen zelf, maar in 
veel gevallen ook de bewoners zeer interes-
sant. Naast enkele bekendere panden komen 
ook tot nog toe (vrijwel) onbekende panden 
aan de orde. Gezamenlijk geven de drie delen 
een goed beeld van de wooncultuur van de 
bovenlaag van de samenleving in de periode 
1875-1945.

Bescherming historische interieurs
In 2009 stelt Barbara Laan in Vitruvius een 
alternatieve behoudsstrategie voor: ‘infor-

Afb. 1. Gevel Willemsparkweg 50 in 2009. 
Foto Jan van Galen, Rijksdienst Cultureel Erfgoed, 
Amersfoort.

Afb. 2. Bovenhuis Willemsparkweg 50 met deur 
naar de badkamer. Foto Jan van Galen, Rijksdienst 
Cultureel Erfgoed, Amersfoort.
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Afb. 3. Bovenhuis Willemsparkweg 50. Voorkamer 
tweede verdieping in 2009. Foto G.J. Dukker, 
Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

meren, enthousiasmeren en stimuleren’. Zij 
hoopt de interieurs te beschermen door be-
woners op hun verantwoordelijkheid te wij-
zen voor het behoud. In sommige gevallen 
zal dit misschien voldoende zijn, maar deze 
strategie blijkt toch te vrijblijvend om het 
behoud echt te waarborgen. Dit nog afge-
zien van praktische problemen als gebrekkige 
handhaving en van een gebrek aan werkza-
me sancties. De voorbeelden van vandalisme 
zijn ondanks deze positieve aandacht legio. 
Met de realiteit van de calculerende project-
ontwikkelaar, die alleen maar oog heeft voor 
een maximaal rendement van zijn investe-
ring, houdt de terughoudende strategie geen 
rekening. Aan de ‘gedateerde’ historische in-
terieurs hebben de ontwikkelaars geen bood-

schap. Illustratief voor die houding vormt de 
recente suggestie op Funda bij een woonhuis 
in de Roemer Visscherstraat, met een kwalita-
tief hoogwaardig Amsterdamse School-inte-
rieur uit 1921, dat dit ‘gemoderniseerd dient 
te worden’. 

Bij herhaling roepen omwonenden de 
hulp in van het Cuypersgenootschap bij hun 
pogingen om historische interieurs te red-
den, zoals in 2017 bij het herenhuis Van Eeg-
henstraat 104. Dit pand vormt een ensemble 
met de panden Van Eeghenstraat 100-102, in 
1902 gebouwd door aannemer P.A. Warners 
(1855-1932). De panden verkeerden tot vorig 
jaar nog grotendeels in hun oorspronkelijke 
staat. Nadien werd nummer 100 tot op het 
casco gestript, waarbij zelfs het monumentale 
trappenhuis met marmeren vloer- en wan-
dafwerkingen en eikenhouten trappen com-
pleet verloren ging. De ruime opzet van de 
historische trap nam blijkbaar te veel kostbare 
vierkante meters vloeroppervlak in beslag. 
Nummer 104 staat hetzelfde lot te wachten. 
Het Cuypersgenootschap heeft helaas de af-
weging moeten maken dat redding door de 
aanvraag van een monumentenstatus on-
haalbaar was. Door de verwijdering van het 
interieur van nummer 100 en door eerdere 
verbouwingen bij de nummers 102-104 was 
het ensemble reeds te sterk aangetast. Het 
pand voldoet daardoor niet meer aan de door 
de gemeente gehanteerde criteria. Bovendien 
bezit Amsterdam Zuid op dit moment nog 
vergelijkbare en gavere panden die eerder in 
aanmerking komen voor bescherming. Het 
zou goed zijn als bijvoorbeeld de Vereniging 
Hendrick de Keijser een typisch herenhuis uit 
Amsterdam Zuid zou verwerven. In de Ko-
ninginneweg, de Frans van Mierisstraat of de 
Nicolaas Maesstraat zijn nog gave voorbeel-
den te vinden.

Een schrijnend geval betreft ook het 
zeer belangrijke interieur van Willemspark-
weg 50, die als laatste in de bundel uit 2009 
besproken wordt. Het statige woonhuis is in 
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1889 gebouwd naar ontwerp van architect 
Joseph Cuypers (1861-1949), in opdracht 
van kunstenaar Jan Dunselman (1863-1931). 
Joseph Cuypers, zoon van de beroemde ar-
chitect P.J.H. Cuypers (1821-1927), verrijkte 
het Amsterdamse stadsbeeld met een groot 
aantal markante bouwwerken, waaronder de 
Effectenbeurs aan het Beursplein en het Pak-
ketpostgebouw naast het Centraal Station. 
Dunselman is in Amsterdam vooral bekend 
van zijn schilderingen in de Sint-Nicolaas-
kerk aan de Prins Hendrikkade, maar ver-
vaardigde ook in andere Amsterdamse kerken 
belangrijke decoratieprogramma’s. Veel daar-
van gingen in de loop der jaren verloren. Wil-
lemsparkweg 50 betrof het gaafst bewaard ge-
bleven stadswoonhuis van Joseph Cuypers in 
Amsterdam, met een grote samenhang tussen 
interieur en exterieur en met paneeldeuren, 
betimmeringen en balken- en stucplafonds, 
alsmede de verfijnde geschilderde wand- en 
plafondafwerkingen. Deze getuigden in hun 
samenhang van het concept van het Gesamt-
kunstwerk dat bouwer en bouwheer als ideaal 
nastreefden. Het pand kwam zonder enige 
twijfel in aanmerking voor een beschermde 
status als monument. Helaas ging alles verlo-
ren door toedoen van een Haagse projectont-
wikkelaar. 

Het Parool berichtte op zaterdag 10 fe-
bruari over het verdwijnen van het interieur 
van De Lairessestraat 37. Hiervan bestaat nog 
een papieren documentatie in de publicatie 
uit 2009. Het waardevolle interieur van Jacob 
Marisplein 20, gebouwd voor de makelaar in 
koffie en thee F.M. Geels (van de ondertussen 
verdwenen zaak in de Warmoesstraat), ont-
snapte op een haar na aan sloop. Slechts een 
spoedaanwijzing tot rijksmonument kon dit 
interieur enkele jaren terug redden van een 
gewisse ondergang. Alle goede intenties ten 

spijt neemt het aantal belangwekkende interi-
eurs in een schrikbarend tempo af.

Veel bewoners zijn weliswaar enthou-
siast als ze geïnformeerd worden over de 
historie en de waarde van hun bezit, maar 
anderen zien op tegen de te verwachten be-
perkende voorwaarden die aan een eventuele 
monumentenstatus zou kleven en vrezen bo-
vendien negatieve financiële gevolgen van een 
aanwijzing tot monument. 

Een en ander heeft bij het Cuypers-
genootschap tot het inzicht geleid dat actie 
nodig is. In januari is de gemeentelijke mo-
numentenstatus aangevraagd voor de panden 
De Lairessestraat 37-39, Frans van Mieris-
straat 91, Jacob Obrechtstraat 67 (etagehuis 
Oldenhoeck) en Vondelstraat 103. Aanvragen 
voor andere interieurs zullen op korte termijn 
volgen. Hoewel De Lairessestraat 37 door de 
recent aangebrachte vernielingen mogelijk 
niet meer voor een monumentenstatus in 
aanmerking komt, zijn we hoopvol gestemd 
voor de andere interieurs. 

Bronnen
Robert Schillemans, ‘Jan en Kees Dunselman, 
schilderingen voor Amsterdamse Kerken’, 
Bulletin Stichting Vrienden van museum Am-
stelkring ‘Ons’ Lieve Heer op Solder’, nr. 17, 
maart 1999.

B. Laan en A. Westra, Amsterdamse in-
terieurs. Huizenportretten 1875-1945, Am-
sterdam 2009.

B. Laan, E. Koldeweij en C.P. Krabbe, 
Wonen in een monumentaal huis. 1875-1945, 
toen en nu, Amsterdam 2012. 

B. Laan, Niet verbieden maar informe-
ren, enthousiasmeren & stimuleren. Naar een 
nieuwe vorm van monumentenzorg voor het 
woonhuisinterieur. In: Vitruvius 6 (januari 
2009).

Zie ook de website van de Stichting Historische Interieurs in Amsterdam: 
www.historischeinterieursamsterdam.nl.  
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Twee boeken over Nederlands-Indische architectuur (recensie) /

Bert Gerlagh

In februari 2018 verschenen twee forse boek-
werken die samen de geschiedenis en het 
oeuvre beschrijven van het in Batavia (het 
tegenwoordige Jakarta) gevestigde ‘Architec-
ten- Ingenieursbureau Hulswit en Fermont 
en Ed. Cuypers te Amsterdam’, zoals vanaf 
1914 de naam luidde. Vijf jaar eerder was het 
Architectenbureau Ed. Cuypers en Hulswit in 
Nederlands-Indië opgericht. Eduard Cuypers 
(1859-1927) had al sinds 1881 een bloeiend 
architectenbureau in Amsterdam, gaf leiding 
aan het kunstnijverheidsatelier Het Huis en 
was de drijvende kracht achter het tijdschrift 

Het Huis oud & nieuw. Het bureau in Wel-
tevreden was een initiatief van de econoom 
Gerard Vissering die in 1906 directeur van de 
Javasche Bank was geworden. Hij zag in Ed. 
Cuypers, met wie hij al jaren bevriend was, 
de uitgelezen architect voor het hoofdkantoor 
en de nieuw te bouwen filialen die door het 
nieuwe monetaire beleid op vele plaatsen in 
de archipel nodig waren. Om alles in goede 
banen te leiden was er uiteraard een architect 
ter plaatse nodig, en die werd door Vissering 
gevonden in de persoon van Marius Hulswit 
(1862-1921), begonnen in 1894 als aannemer 

Obbe Norbruis, Alweer een sieraad voor de stad. Het werk van Ed. Cuypers en Hulswit-Fer-
mont in Nederlands-Indië 1897-1927, LM Publishers, Volendam, 2018, ISBN 978-96-6022-
469-0, 320 pagina’s, rijk geïllustreerd, € 34,50.

Obbe Norbruis, Architectuur met vlag en wimpel. Het werk van Fermont-Cuypers in Neder-
lands-Indië en Indonesië 1927-1957, LM Publishers, Volendam, ISBN 978-96-6022-470-6, 296 
pagina’s, rijk geïllustreerd, € 34,50.
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en architect in Soerabaia. Hulswit en Cuypers 
kenden elkaar ook al lang: beiden waren in 
dezelfde tijd opgeleid bij Eduards oom P.J.H. 
Cuypers aan de bouwloods van het Rijksmu-
seum. In 1914 voegde de ingenieur Arthur 
Fermont (1882-1967) zich bij hen. In korte 
tijd groeide het bureau uit tot het grootste 
van Nederlands-Indië. Na het overlijden van 
Hulswit en later Ed. Cuypers bleven Fermont 
en medewerkers als Arnold Dikstaal, Willem 
Jaski, Laurent Logemann, Han de Jongh, Tho-
mas Nix en Theo J. Taen (kleinzoon van P.J.H. 
Cuypers) in de gehele archipel actief met vele 
tientallen bouwopdrachten.  De drie laatstge-
noemden hebben na de Tweede Wereldoorlog 
een eigen bureau opgericht in Nijmegen. Het 
bureau Fermont-Cuypers werkte na de onaf-
hankelijkheid van Indonesië nog enkele jaren 
door; de laatste gebouwen dateren van 1956.

In beide boeken (met het overlijden van 
Eduard Cuypers in 1927 als scheidslijn) zet 
Obbe Norbruis uitgebreid de geschiedenis 
(en voorgeschiedenis) van het bureau uiteen, 

gevolgd door een zeer uitvoerige en overvloe-
dig geïllustreerde oeuvrecatalogus. Daarbij 
heeft hij veel nieuwe bronnen aangeboord, 
waaronder kranten, kloosterarchieven en het 
tot voor kort onbekend archiefmateriaal bij 
nazaten van Marius Hulswit en Arthur Fer-
mont. Heel veel vragen over toeschrijving 
en dateringen zijn daarbij opgelost, veel puz-
zelstukjes over het koloniaal erfgoed op hun 
plaats gevallen. Al met al een publicatie die 
een prachtige aanvulling is op literatuur over 
koloniale bouwkunst en (zeker na het ver-
schijnen van een geplande Engelstalige uit-
gave) een grote rol zal spelen bij het behoud 
van cultureel erfgoed in Indonesië, waar de 
belangstelling voor de Nederlands-Indische 
architectuur snel groeiende is. Maar ook die-
genen die vooral geïnteresseerd zijn in wat er 
in die periode in Nederland gebeurde, zullen 
veel nieuwe informatie tegenkomen en be-
kende namen aantreffen, doordat de schrijver 
voortdurend refereert aan de banden met Ne-
derland en de situatie aldaar. 

Op zaterdag 14 april 2018 vindt de voor-
jaarsexcursie van de Werkgroep Amsterdam 
plaats. Tijdens deze excursie staan de Rozen-
gracht en omgeving centraal. Startpunt is het 
Rozenhofje, Rozengracht 147-181, vernieuwd 
door G.B. Salm en A. Salm in 1882. Hier wor-
den we met koffie en thee ontvangen in de Re-
gentenkamer. Na een korte vergadering, waar-
bij we u informeren over de stand van zaken 
t.a.v. de werkgroep, zullen we het hofje nader 
bekijken. De excursie wordt voortgezet met 
een bezoek aan het Rijpenhofje, Rozengracht 
116-138, een laat werk van architect A. Salm 
uit 1913. Vervolgens wandelen we de Rozen-

gracht af naar de Groenmarkt, waar de laatste 
hand wordt gelegd aan de renovatie van de 
panden, die mede door inzet van het Cuy-
persgenootschap van sloop zijn gered.

Aanvang: 13 uur. Gelieve op tijd aanwezig 
te zijn (dus liever iets eerder). Duur: circa 2 
uur. U wordt verzocht zich voor deelname 
aan te melden in verband met de beschik-
bare plaatsen in de Regentenkamer van het 
Rozenhofje. 

Email: davmulder@gmail.com
Telefoon: 0614526991.

Voorjaarsexcursie 
Werkgroep Amsterdam

http://stichtinghulswitfermontcuypers.nl/
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Voorjaarsexcursie Tilburg

Op 21 april brengt het Cuypersgenootschap een bezoek aan Tilburg en Berkel-Enschot.
Kosten: 41 euro per persoon.

U kunt zich voor de excursie aanmelden via penningmeester Jan Dekkers, Hogestraat 20, 
6651 BL Druten, 0487-512482 of e-mail jgwrdekkers@outlook.com. Graag onder gelijktijdige 
overmaking van het excursiegeld € 41,- per persoon op IBAN-rekening NL26INGB0004835002 
t.n.v. Cuypersgenootschap te Druten. 

Na afloop van de excursie wordt er gedineerd, de locatie van het restaurant wordt nog nader 
bekend gemaakt. Als u aan het diner wilt deelnemen, kosten € 35,-, dan verzoek ik u dit te 
vermelden bij uw aanmelding en het bijkomende bedrag gelijktijdig over te maken. 

Tijdens de excursie zijn wij bereikbaar via 06-23398363 en 06-14526991.
Graag zien wij u op 21 april. Voor overige inlichtingen en vragen verwijzen wij u naar het 
centrale mailadres: secretaris@cuypersgenootschap.nl.

Goirkese kerk in Tilburg.
Foto Joost van Hest.
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1020u-1050u Ontvangst met koffie en 
thee in de voormalige Polygonale Loods, te-
genwoordig EVE Tilburg, Burgemeester Ste-
kelenburgplein 208.

1050-1150u Rondleiding Spoorzone 
plus gerenoveerde NS-station o.l.v. Dirk van 
Alphen van de gemeente Tilburg.

De Spoorzone is een gebied met een 
rijk industrieel verleden, dat sinds 2011 her-
ontwikkeld wordt. Het ongeveer een kilome-
ter lange terrein ligt aan de achterzijde van 
het NS-station Tilburg. Vanaf 1868 was hier 
de Hoofdwerkplaats Tilburg van de spoor-
wegen gevestigd. In 2011 ging de werkplaats 
dicht en sindsdien wordt het gebied met be-
houd van haar rijke historie ontwikkeld tot 
een stedelijk gebied met woningen, kantoren, 
horeca, uitgaansmogelijkheden en een nieu-
we bibliotheek. Enkele monumentale pan-
den in het gebied zijn reeds gerestaureerd 
en herbestemd. Onze gids Dirk van Alphen, 
beleids ambtenaar bij de gemeente Tilburg, zal 
ingaan op de historie van het gebied en ons 
enkele bijzondere herbestemmingsprojecten 
tonen. Tevens wandelen we naar het NS-sta-
tion Tilburg, dat op dit moment in de laatste 
fase van een grootschalige modernisering en 
restauratie zit. Het NS-station naar ontwerp 
van Koen van der Gaast, stamt uit 1965. Het 
is onder meer vanwege de spectaculaire dak-
constructie aangewezen tot rijksmonument. 
Naar ontwerp van architectenbureau Cepezed 
is het gebouw grondig gemoderniseerd met 
respect voor het oorspronkelijke karakter.

Touringcar staat klaar op de kiss en ride 
aan de Burgemeester Brokxlaan.

12.10-13.00u Bezoek herbestemde 
kloos ter Koningsoord Berkel-Enschot o.l.v. 
ar chitect Marina Moons.

Het kloostercomplex van het klooster 
Onze Lieve Vrouwe van Koningsoord werd 
tussen 1933 en 1937 in sobere neogotische 

stijl gebouwd naar plannen van architect 
J. van Dijk. De zusters Trappistinnen sticht-
ten het klooster vanuit Chimay en het nabij 
Berkel-Enschot gesitueerde trappistenkloos-
ter Koningshoeven betaalde het grotendeels. 
Enkele jaren geleden hebben de zusters het 
complex verlaten. Daarna onderging het een 
grote renovatie en herbestemming naar ont-
werp van architect Marina Moons. In het 
com plex zijn woningen, horeca en diverse 
maat schappelijke voorzieningen gerealiseerd. 
Bij de herbestemming zijn de nieuwe functies 
zorg vuldig in het rijksmonument ingepast. 
De oorspronkelijke architectuur is in oude 
staat hersteld.

 
13.00u-14.15u Lunchen en vergaderen 

in het souterrain van Hemels eten en drinken 
in het klooster Koningsoord.

Met de touringcar terug naar Tilburg.

1435u-1515u rondleiding Goirkese 
kerk. o.l.v Henriette Kolsteren, Joost van Hest 
en Bernadette van Hellenberg Hubar.

Sinds 1715 stond op ‘t Goirke een 
schuurkerk. In 1829 lanceerde het kerkbe-
stuur het plan voor de oprichting van een 
echte kerk. In 1835 begon de bouw van de 
 neogotische Sint-Dionysiuskerk, een ont-
werp van Hendrik Essens. In 1839 ging de 
kerk open. Het indrukwekkende interieur, dat 
aanvankelijk werd ingevuld met stukken uit 
de schuurkerk, groeide gaandeweg uit tot een 
waar museum van kerkelijke kunst. Hier be-
vinden zich vele pronkstukken, zoals een zes-
tiende-eeuws doopvont, de imposante preek-
stoel (1850), de biechtstoelen (1860-1869) en 
tientallen heiligenbeelden en glas-in-loodra-
men uit diverse periodes. In 1902-1903 werd 
de voorgevel verbouwd en het torenkoepeltje 
vervangen door een neogotische spits. In de 
jaren dertig werden grootse plannen voor 
vernieuwing van de kerk ontwikkeld door ar-
chitect Kees de Bever. Zijn ontwerpen werden 

Programma



23

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2018-1

vanwege het uitbreken van de oorlog slechts 
gedeeltelijk gerealiseerd. In 2007 werd be-
gonnen met een restauratie van het rijksmo-
nument, waaronder ook het monumentale 
interieur. Voor de restauratie van de wand-
schilderingen in de kerk heeft restaurator Leo 
Scholten de Nationale Schilders Vakprijs 2017 
gewonnen.

1530u-1630u Bezoek campus Uni-
versiteit Tilburg van Jos. Bedaux o.l.v. Frans 
 Bedaux.

Zonder twijfel is Jos. Bedaux de belang-
rijkste naoorlogse architect van Tilburg. Eind 
jaren dertig realiseert hij zijn eerste ontwer-
pen in een romantische traditionalistische 
architectuur. Naar deze stijl bestond ook na 
de oorlog nog veel vraag. Eind jaren vijftig 
maakt Bedaux, zoals veel tijdgenoten, een 
ontwikkeling door richting het modernis-
me. Zijn modernistische gebouwen vallen op 
door hun zorgvuldige opbouw en bijzondere 
materiaalgebruik. Eén van de grote projecten 
voor Bedaux vanaf de tweede helft van de ja-
ren vijftig is de ontwikkeling van de Katholie-

ke Hogeschool (nu Universiteit) aan de rand 
van Tilburg. Hier legde Bedaux een basis voor 
de huidige campus. Het in de jaren 1957-1962 
gebouwde hoofdgebouw is zonder twijfel zijn 
mooiste werk. Bij het ontwerp van het hoofd-
gebouw van de Universiteit ging men er al van 
uit dat in de nabije toekomst naast dit gebouw 
een drietal torentjes van zes lagen hoog als in-
stituutsgebouwen zouden verrijzen. Maar de 
Katholieke Hogeschool groeide zo snel dat er 
een langgerekt gebouw van twaalf verdiepin-
gen nodig was. Deze hoogbouw, is net als een 
vergelijkbaar gebouw van later datum, in de 
stijl van het hoofdgebouw ontworpen. Frans 
Bedaux, zoon van de architect, zal ons rond-
leiden door het hoofdgebouw. Tevens maken 
we een wandeling langs enkele andere werken 
van Bedaux en de nabijgelegen Kunstacade-
mie van Hugh Maaskant.

1645u Per touringcar keren we terug 
naar het NS-station.

Hoofdgebouw Katholieke Hogeschool Tilburg.
Fotograaf onbekend. Archief Jos. Bedaux.
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