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Redactioneel
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Dit tweede nummer van jaargang 11 (2005) 
heeft een gevarieerde inhoud. Zoals U ziet 
hebben diverse leden van het 
Cuypersgenootschap gereageerd op het ver
zoek om bijdragen. Graag roep ik U op dit 
voorbeeld te volgen. Het Bulletin is bedoeld als 
platform voor mededelingen, recensies, opinies 
en reacties daar weer op. De opiniërende recen
sies in dit nummer zullen ongetwijfeld tot dis
cussies leiden, die dein volgende nummers van 
het Bulletin weer kunnen opfleuren.
Houdt Uw redacteur op de hoogte van nieuw
tjes, van aankondigingen van activiteiten en 
van nieuwe publicaties. Er gebeurt ongetwij
feld meer in het land dan tot nu toe opgemerkt 
wordt. Alle nieuws dat past in het kader van de 
doelstelling van het Cuypersgenootschap is 
welkom.
Als U een blik op het colofon van dit Bulletin 
hebt geworpen, is U waarschijnlijk een kleine, 
maar niet onbelangrijke, wijziging opgevallen 
in de titulatuur van onze voorzitter. Vladimir 
Stissi is namelijk per eind april 2005 benoemd 
tot hoogleraar in de klassieke archeologie en de 
kunstgeschiedenis aan de Universiteit van 
Amsterdam. Ook vanaf deze plaats geluk
wensen!
Zoals al eerder aangekondigd, de herfstexcur
sie van het Cuypersgenootschap zal zijn op 
zaterdag 15 oktober, met als doel de 
Noordoostpolder. Noteer vast de datum in Uw 
agenda. Nadere gegevens over het programma 
en aanmelding volgen in het septembernum
mer van het Bulletin.
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Een architect in de ramsj. 
Notities bij het werk van 
Edouard Niermans
(1859 -1928)
— Wilfred van Leeuwen

Misschien had hij zijn oor moeten afsnijden. 
Dan had de faam van deze Hollandse 
Fransman zich ook buiten Frankrijk verspreid. 
Maar hij was architect, een nette burgerman, 
zonder veel talent voor zelfbeklag en het torsen 
van wereldleed. Wellicht mede daardoor bleef 
één van de opmerkelijkste architecten die ons 
land in de negentiende eeuw heeft voortge
bracht in zijn geboorteland een volslagen 
onbekende: Edouard Niermans, architect van 
het mondaine Parijse leven tijdens het Belle 
Epoque. Behalve talloze cafés, restaurants, casi- 
nos, theaters en feeërieke 'music-halls', ver
bouwde hij Parijse iconen als de Folies-Bergère 
en de Moulin Rouge en bouwde hij in grootse 
stijl luxueuze Grand Hotels aan de Franse 
Rivièra, in Madrid, Oostende, Monte Carlo en 
waar al niet. In Frankrijk kreeg hij al vroeg een 
onderscheiding die voor buitenlanders destijds 
zo goed als onbereikbaar was, die van 
Chevalier de la Légion d'Honneur, een onder
scheiding die bijna een eeuw later ook Rem 
Koolhaas ten deel viel. (Wat overigens niet veel 
goeds voorspelt voor de eeuwige roem van 
Koolhaas.) K.L. Sluyterman zou later opmerken 
dat Niermans' niet-Franse geboortegrond 
eigenlijk een ongelukkige gril, een foutje van de 
natuur was. Hoe kon een ontwerper van zoveel 
grandeur en elegantie nu een Hollander zijn?

Van Enschede naar Parijs 
Niermans werd in 1859 geboren in Enschede. 
Zijn vader, de stadsarchitect Gerrit Doorwaart 
Niermans (1807-1871) was de schepper van tex
tielfabrieken, van de Nederlands-Hervormde 
kerk van Haaksbergen en andere onmondaine 
bouwwerken. Niermans senior was oor
spronkelijk een Zaanse meester-timmerman en 
molenbouwer die door de Engelsman Thomas 
Ainsworth, de grondlegger van de Twentse tex
tielindustrie, in 1833 naar Twente gehaald werd 
om daar aan de weefschool van Goor de pro
ductie van snelspoelen te leiden. Later vinden 
we hem terug in de industriële 'boomtown'

Enschede, waar hij zo'n dertig jaar lang stads
architect was. Of hij een interessante stadsarchi
tect was, een soort Enschedese W.N. Rosé, is 
nog maar de vraag. Zijn octogonale kerk van 
Haaksbergen vertoont invloeden van de Duitse 
'Schinkelschule' en van de Nederlands- 
Hervormde kerk van Purmerend (van architect 
W.A. Scholten) en is dus behoorlijk bij de tijd. 
Daar staat echter tegenover dat hij niet de 
ontwerpen leverde voor de overheidsge
bouwen die er in Enschede toe deden, zoals het 
belangrijke, in 1862 door zijn Zaanse collega 
L.J. Immink gebouwde raadhuis, de voor
ganger van Friedhoffs bekende schepping en 
het zuiverste mij bekende voorbeeld van een 
Nederlands raadhuis in rondbogenstijl.

Zoon Eduard begon zijn carrière als industrieel 
tekenaar en decorateur. Hij studeerde aan de 
Polytechnische School in Delft, waar hij onder 
leiding van Adolf Le Comte in 1883 zijn MO- 
akte hand- en lijntekenen haalde - de cursus 
'Vrije Studin'. Zijn ambitie was om industrieel 
tekenaar te worden, maar omdat zijn leer
meester Le Comte het levende bewijs was dat 
daarmee in Nederland buiten een paar slecht 
betaalde onderwijsbaantjes weinig eer te 
behalen viel, vestigde hij zich meteen na zijn 
studie in Parijs. Mogelijk was het Le Comte, de 
zoon van een Franse immigrant, die hem daar
toe aanspoorde. In Parijs ontwierp Niermans 
onder meer lamparmaturen, gordijnen en 
meubels in de genres 'Vlaamse renaissance' en 
'Henri II'. (Het genre 'Oudhollandse renais
sance' was in Frankrijk geheel onbekend.) Hij 
onderhield nog een tijd lang contacten met 
Nederland. In het Bouwkundig Weekblad schreef 
hij artikelen, voor het Bouwkundig Tijdschrift 
tekende hij het titelvignet en voor de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
ontwierp hij een wandkalender.
In 1889 bouwde hij de Nederlandse paviljoens 
op de Parijse Wereldtentoonstelling, onder 
meer voor chocoladefabriek Van Houten, dia
mantslijperij Boas en likeurfabriek Bols; 
mogelijk ontwierp hij ook de Brasserie 
Heineken. De meeste aandacht van de bezoe
kers van de Nederlandse afdeling ging uit naar 
het Javaanse dorp, met zijn 'oosterse' entree- 
gebouw in een vrij opgevatte vormentaal. 
Mede door dit opvallende ontwerp baande 
Niermans zich een weg naar zijn eerste archi-

tectuuropdrachten. Het eerste 
belangrijke werk was het Casino 
de Paris aan de Rue de Clichy,
een explosie van florale 
motieven die zelfs de verwende 
Parijzenaars verblufte. Het was 
één van de eerste uitingen van 
een florale Art Nouveau ver
mengd met Beaux-Arts eclecti
cisme, van het soort dat in de 
jaren daarna de Parijse boule
vards zou gaan beheersen, met 
name in het 16de arrondisse
ment. De Brasserie Mollard uit 
1894-1895 trok vanwege zijn 
gevarieerde en sophisticated 
materiaalgebruik in het interieur 
zowel bij de Parijse horeca als bij 
kunstenaars en architecten de 
nodige aandacht; ook in 
Nederland.

Een jaar na de 
Wereldtentoonstelling, waar hij 
overigens tevens secretaris van 
de internationale jury voor de 
'Beaux-Arts' was geweest, liet 
Niermans zich tot Fransman na
turaliseren. Het opende voor 
hem de weg naar het lid
maatschap van de Société 
Centrale d'Architecture. Hier 
werd zijn talent vrij snel onder
kend, naar het schijnt vooral 
door Charles Gamier (de architect van de 
Opéra), met wiens werk dat van Niermans een 
meer dan oppervlakkige verwantschap heeft. 
In het latere Casino van Monte Carlo gingen de 
bijdragen van beide architecten min of meer 
geruisloos in elkaar over.

Niermans is één van die architecten die de 
sprong naar het buitenland waagden en die 
daar een carrière opbouwden die succesvoller 
was dan in Nederland met zijn zuinige kunst- 
klimaat mogelijk zou zijn geweest. Hij was niet 
de enige Nederlandse architect in Frankrijk; 
ook de carrière van de Hagenaar William 
Bouwens van der Boyen, architect van het 
Crédit Lyonnais en van enkele belangrijke 
Parijse bankiersvilla's was redelijk succesvol, 
zij het minder opzienbarend. Bovendien werd 
Bouwens, anders dan Niermans, in Frankrijk 
opgeleid (bij zijn oom Vaudoyer). Voorbeelden
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van uitgeweken architecten stammen uiteraard 
niet alleen uit de negentiende eeuw. Tilman van 
Gameren profiteerde in de zeventiende eeuw 
van het mecenaat van de Poolse adel; het is 
slechts een voorbeeld uit vele. Kunnen we in 
zulke gevallen van 'migranten-architectuur' 
spreken? Nee, want vaak - lang niet altijd, zoals 
in het geval van de zestiende- en zeventiende- 
eeuwse Vlaamse en Hollandse architecten in 
het Oostzeegebied - vaak was de invloed uit het 
land van aankomst sterker dan die uit het land 
van herkomst.

Voor Niermans geldt dat hij weliswaar een 
Nederlandse allochtoon in Frankrijk was, maar 
dat hij binnen tien, twaalf jaar een door en door 
Franse Belle Epoque-architect werd. Hij gaf 
zich geheel over aan de zuigkracht van de cul
turele metropool Parijs en hij paste zich daarbij 
aan het Franse gevoel voor decorum en ele-
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gantie aan en ten dele ook aan de Franse Beaux- 
Arts-tradities. Vandaar dat, voor zover spelle
tjes nationaal-kunsthistorisch kwartetten über
haupt nog enige relevantie hebben, we alvast 
mogen constateren dat voor de Nederlandse 
kunstgeschiedenis Niermans moeilijk valt op te 
eisen, althans niet in zijn geheel; de vraag 
waarom dat dan wel met Van Gogh is gebeurd, 
moeten anderen maar beantwoorden.
Het nationale perspectief blijkt overigens niet 
geheel uit de architectuurgeschiedenis verdwe
nen te zijn. Zo hekelde de Vlaamse architec- 
tuurhistoricus Luc Verpoest onlangs in een 
boeiende bijdrage aan de tentoonstellingscata
logus van de schilder, omamenttekenaar en 
architect Hans Vredeman de Vries (1526-1609), 
'de duistere maalstroom van Groot- 
Nederlandse en pan-Germaanse denkbeelden' 
waarin architectuurhistorici als Frans 
Vermeulen (een Hollander) en Georg Galland 
(een Duitser) in hun tijd werden meegezogen. 
Zij schreven immers over de 'Vlaamsch- 
Duitschen trant' van Vredeman, waarbij zij 
wezen op diens Hollandse geboorte, Duitse 
vader en Vlaamse artistieke milieu. Verpoest 
daarentegen lijkt op beschaafde wijze 
Vredeman toch op te eisen voor de Vlaamse 
renaissance.

Dat lijkt me terecht, zij het dat hij zelf in zijn 
essay al aangeeft dat de benaming 'Vlaamse 
renaissance' meer met de negentiende-eeuwse 
Belgische geschiedenis van 'flaminganten' te 
maken heeft dan met de complexe werke
lijkheid van de ergens in de jaren 1540-1550 in 
Antwerpen uitgebroede, op de school van 
Fontainebleau voortbouwende 'Floris-orna- 
mentiek' (genoemd naar de schilder Comelis 
Floris), die door de prenten van Vredeman door 
heel Europa werd verspreid. Een vergelijking 
tussen Niermans en Vredeman de Vries gaat 
alleen op voorzover beiden in Nederland cq. de 
Noordelijke Nederlanden geboren werden (bei
den opvallend genoeg in cultureel achterge
bleven gebieden als Twente en Friesland), dédr 
hun ambachtelijk-professionele opleiding 
genoten, maar vervolgens zo snel mogelijk het 
culturele brandpunt van hun tijd opzochten 
(Parijs cq. Antwerpen/Mechelen). Vredeman 
bleef daarmee voor 'de Nederlanden' - rond 
1550 niet veel meer dan een vage taal-entiteit - 
behouden, Niermans ging op in de Franse 

I kunst en architectuur.

Voor Vermeulens inderdaad met Groot- 
Nederlandse zwier geschreven Handboek tot de 
geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst (1928) 
was Vredeman de Vries de ideale Groot- 
Nederlander; 'Hollandsch, of juister Friesch, is 
het plomp provincialisme zijner vormentaal, 
maar ook de bijna geniale zelfstandigheid, 
waarmede hij de zuidelijk-weidsche architec
tuur en de plastische motieven van Comelis 
Floris verwerkt in Noord-Nederlandschen 
vlak-picturalen geest, Duitsch is zijn uitgespro
ken neiging tot abstract lijnenspel' et cetera. 
Jammer eigenlijk dat Vermeulen zich niet bezig 
hield met de negentiende eeuw - een eeuw 
waarin architecten zich volgens hem in totale 
ontreddering 'trachtten te redden op het rond
drijvend wrakhout der historische stijlen' -, 
anders had hij wellicht veel meer 'Hollandsch, 
of juister Twentsch' aan Niermans kunnen ont
dekken dan wij geneigd zijn te zien. Hooguit 
zou je diens Nederlandse achtergrond kunnen 
afleiden uit het feit dat zijn Art Nouveau het 
uitbundige Belgisch-Franse zweepslag-oma- 
ment mijdt; het wordt bijna altijd in toom 
gehouden door klassiek-renaissancistische 
kaders.

Architect van de Beau Monde 
Op zijn laatst rond 1895 eindigt Niermans' 
betekenis voor de Nederlandse kunst
geschiedenis. Daarna transformeert hij zich 
vrijwel geheel tot Fransman; een perfect ge
slaagde 'inburgering'. L. Gans merkte in zijn 
boek over de Nieuwe Kunst (1960) al op dat 
zijn vroege florale Art Nouveau onder meer 
K.L. Sluyterman beïnvloedde, die tussen 1888 
en 1890 op zijn atelier had gewerkt en die 
enkele jaren later de wachtkamers van het in 
1944 verwoeste station van Den Bosch van 
Eduard Cuypers decoreerde.

Wat na 1895 volgt is een duizelingwekkende 
carrière. Zijn oeuvre is te mooi en te omvangrijk 
om hier zelfs maar in kort bestek te behandelen. 
De in 1991 verschenen monografie van Jean- 
François Pinchon, Edouard Niermans. Architecte 
de la Cafê-Society, ingeleid door Bruno Foucart, 
laat het allemaal zien. (Momenteel is dit boek in 
verschillende antiquariaten en ramsj-zaken 
verkrijgbaar; negentiende-eeuwse architecten 
zijn in Nederland nu eenmaal typische ramsj- 
architecten.) Het is, geheel in de geest van 
Niermans, een fraai uitgegeven, zinsbegooche-
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lend boek, bovendien wetenschappelijk 
alleszins verantwoord. Pinchon schreef een 
degelijke tekst, zoals hij dat ook deed in zijn la
tere studie over bancaire architectuur (zie 
daarover De Sluitsteen 1996). Hoewel ook weer 
niet zo degelijk dat hij uitvoerig ingaat op 
Niermans' Nederlandse voorgeschiedenis en 
de opleiding in Delft. Zo wordt iemand als Le 
Comte nauwelijks besproken. De taalbarrière 
was daarvoor duidelijk te groot.

Tot het verschijnen van Pinchons boek kende 
ik Niermans alleen van een door zijn klein
dochter Marianne Niermans geschreven artikel 
in Connaissance des Arfs(1975), waarop ik in 
1977 stuitte tijdens een excursie 'Parijs 19de 
eeuw' met de vakgroep kunstgeschiedenis van 
de Vrije Universiteit. Daarnaast waren zijn 
Grand Hotels onder meer bekend uit de door 
Jean D'Ormesson en David Watkin ingeleide 
prachtuitgave Grand Hotel. The Golden Age of 
Palace Hotels - An Architectural and Social History 
(New York/Paris 1984). Hoewel de vroege 
brasserieën en restaurants zuiver architec
tuurhistorisch gezien Niermans’ belangrijkste 
scheppingen zijn - met name door hun bijzon
dere, vaak met neorococo vermengde, florale 
Art Nouveau -, mogen de latere, meer tradi- 
tioneel-eclectische Grand Hotels, zoals het 
beroemde Negresco in Nice en het Palace Hotel 
in Madrid, toch niet uit het oog worden ver
loren. Weliswaar maken zij enerzijds duidelijk 
dat Niermans niet altijd het niveau van Charles 
Gamier wist te halen - dat kon ook nauwelijks 
bij een zo commercieel gebouwtype als het 
Grand Hotel -, aan de andere kant laten zij 
verbluffende ruimtelijke organisaties en 
oplossingen op een groot schaalniveau zien, 
verbluffend inderdaad voor een primair als 
tekenaar opgeleide architect en decorateur. 
Daarbij dient wel vermeld te worden dat zijn 
interieurs een grotere souplesse en rijkdom 
bezitten dan zijn soms wat hoekige exterieurs. 
Maar afgezien van hier en daar wat schoon
heidsfoutjes nemen Niermans' Grand Hotels in 
het door architectuurhistorici doorgaans 
genegeerde gebouwtype 'Paleishotel' een zeer 
prominente plaats in.

Weinig architecten hebben de zich ver
pozende negentiende-eeuwse burger zozeer op 
zijn wenken bediend als Niermans. Zeker als 
de burger zich ging 'erholen' - op reis, in het 
theater, in het café - dan baadde hij het liefste in
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een luxe die vergelijkbaar was met die van de 
achttiende-eeuwse adel. Zo stond het barokslot 
met zijn door vleugels verbonden midden- en 
zijpaviljoens en vleugels model voor het 
paleishotel.

Er trad wel een zeker spanningsveld aan het 
licht, want de negentiende-eeuwse burgerij was 
zeer gesteld op privacy; zij was in feite de ont
dekker van het privé-domein, een begrip dat de 
adel van het ancien régime niet kende. Hun 
paleizen waren geheel gericht op publiek ver
toon en decorum. Niet voor niets waren het 
juist de publieke ruimte en de publieke 
gebouwen als theaters en hotels die zo lang aan 
achttiende-eeuwse vormen vasthielden. Vooral 
in de woonhuisarchitectuur ging al die praal en 
overdaad op den duur knellen. Vandaar 
wellicht dat woonhuizen in Niermans' oeuvre 
een relatief ondergeschikte rol spelen.

De Delftse opleiding
Nog even terug naar Delft, want ondanks alle 
prachtlievendheid van zijn Franse ontwerpen 
verloochende Niermans' gedegen opleiding bij 
Le Comte zich niet. Door zijn opleiding als de
corateur, kunstnijveraar en industrieel ontwer
per en zijn grote materialenkennis kon 
Niermans als weinig andere architecten een 
visueel totaaltheater oproepen. De interieurs 
van zijn casinos, concertzalen, cafés en Grand 
Hotels bieden een overstelpende hoeveelheid 
materialen en technieken aan. Behalve kleur
rijke wandschilderingen zijn dat onder meer 
glas in lood, geëtst glas, plateelwerk, gegla
zuurde steen, 'stuc-pierre', mozaïek, koper- en 
bronswerk, smeedwerk en kostbare na
tuursteen en marmersoorten. Hele batterijen 
kunstnijveraars en beeldende kunstenaars 
werkten onder de regie van Niermans.

Wie een paar jaar geleden de tentoonstelling 
over de 'Delftse Art Nouveau' in het Drents 
Museum in Assen heeft gezien (met een voor
treffelijke catalogus door Jos Hilkhuijsen), weet 
hoe belangrijk met name het geïntegreerde 
onderwijs van Le Comte en E. Gugel (de 
Delftse hoogleraar architectuur) en hun neo- 
renaissandstische vormleer zijn geweest voor 
de opleiding van een generatie van moderne 
kunstenaars, architecten en kunstnijveraars. 
Wat de architectuur betreft: pogingen om de 
neo-Hollandse renaissance en de neogotiek af 
te doen als nostalgische zijpaden zonder veel
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Affiche van Lorent-Heiibronn, ter gelegenheid van de ingebruikname van Hotel Negresco in Nice, 1913

historisch vervolg - irritante onderbrekingen 
van de zoveel 'progressievere' architectuur van 
J.H. Lehman en W.N. Rosé, die eigenlijk beter 
zouden prefigureren op Berlage - zijn zeker na 
deze tentoonstelling moeilijk verdedigbaar. Zij 
missen de kwintessens van het 'neostilisme' of 
historisme, namelijk 'de omweg van het 
verleden'. Een omweg die in Nederland door 
P.J.H. Cuypers en I. Gosschalk werd ingeslagen, 
wat later gevolgd door E. Gugel, J.L. Springer, 
A. Tepe, C.H. Peters en vele anderen. Allemaal 
baseerden zij zich op historische voorbeelden 
van eigen bodem. Je zou er een strategische 
terugtocht in kunnen zien, een soort 'reculer 
pour mieux sauter'. In de weinige lesuren die 
Le Comte en Gugel tot hun beschikking had
den, brachten zij met hun Oudhollandse renais
sance de Delftse studenten een hernieuwd 
gevoel voor 'stijl', voor compositie, ornament 
en constructieve vorm bij. Dit vormde de solide 
basis voor de vormexperimenten in de jaren 
negentig. Want dat is de wonderlijke paradox 
van de negentiende eeuw: pas nadat de his
torische stijlen grondig bestudeerd waren, kon

den zij veredeld, vermengd, verbeterd, voorbij
gestreefd en ten slotte (geheel of gedeeltelijk) 
opgelost worden.

Kunsthistorici als Linda Nochlin, John 
Summerson, François Loyer en bij ons recen
telijk Auke van der Woud hebben er op 
gewezen dat in de negentiende eeuw vooral het 
eclecticisme, het mengen van stijlen, werd 
gezien als de meest 'eigentijdse' houding (waar
van sommigen bovendien verwachtten dat 
daaruit een nieuwe stijl zou voortkomen). Dat 
is op zich waar, maar het probleem is dat het 
begrip 'eclecticisme' - Loyer ziet het eerder als 
een houding dan als een stijlbegrip - vaak zo 
gebrekkig gedefinieerd en gedifferentieerd 
wordt. Het vroege neogrec-eclectidsme van een 
architect als J.H. Lehman bijvoorbeeld is iets 
heel anders dan het latere 'stilistisch eclecti
cisme’ van Gosschalk of Springer, die beiden in 
een eclectische Oudhollandse renaissance 
werkten. Al in de jaren vijftig van de negen
tiende eeuw merkte de zilverfabrikant J.M. van 
Kempen op dat 'syncretisme', het door elkaar 
haspelen van slecht begrepen stijlen zoals de
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vroege eclectidsten dat deden, een heilloze weg 
was en dat men zich bij het ontwerpen van arte
facten maar beter bij één historische stijl kon 
houden. (In zijn eigen producten voegde hij de 
daad bij het woord.) Le Comte stelde in de jaren 
zeventig zonder meer vast dat in ieder geval in 
Nederland het neogrec-eclectidsme een 'dor 
stekje' was geweest. Zijn leerling Niermans zou 
zich in Frankrijk weliswaar ontwikkelen tot een 
eclectirist (met sterke Art Nouveau-inslag), 
maar van een ander, 'moderner' type: een eclec- 
tidst die werkte vanuit een historistische basis 
van onderzoek, met een beter begrip van 
herkomst en 'raison' van de vormen en 
motieven die in de historische architectuur 
voorhanden waren.

Hoewel het effect van 'opleiding' voor het 
verloop of welslagen van een architectenloop
baan moeilijk is te schatten - minstens zo be
langrijk zijn patronage en individueel talent -, 
mogen we veilig aannemen dat de Delftse 
achtergrond voor Niermans van groot belang is 
geweest. Dit en het feit dat hij uiteindelijk de 
belangrijkste architect is die de 'Delftse renais
sance’ van Le Comte en Gugel (zie daarvoor De 
Sluitsteen (1991), nr. 2) heeft opgeleverd, maakt 
hem voor Nederland toch nog interessant.

Het Laatste Oordeel
Voor de omslag van de Niermans-monografie 
heeft de Luikse uitgeverij Mardaga geen 
gebouw uitgekozen, maar het fresco 'De Tuin 
der Hesperiden' van Paul Gervais. Op dit fres
co in de eetzaal van het Hotel de Paris in Monte 
Carlo bewaken de Hesperiden in de Tuin der 
Goden de gouden appels van Hera. Wellicht 
vond de uitgever dat de hier als de Drie Gratiën 
uitgebeelde Hesperiden nog beter het - om 
Simon Schama te verbasteren - 'Overvloed en 
Welbehagen' van Niermans' Belle Epoque illus
treren dan de rondingen van het Negresco 
Hotel. Ongetwijfeld is Niermans’ architectuur 
aanzienlijk glamoureuzer, sexier, tactieler dan 
de meer cerebrale architectuur van Cuypers of 
Berlage. Maar mede daardoor ook meer onder
hevig aan tijdgebonden smaakverschuivingen. 
Want hoe moeten we uiteindelijk dit soort 
architectuur plaatsen?

In mijn boekenkast staat de monografie toe
vallig (?) naast die van Berlage, moraalridder 
van de architectuur en kampioen van soberheid 
en ernst. Twee Hollanders, de één (Niermans)
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slechts drie jaar jonger dan de ander, maar bei
den beland op andere planeten: de één zwel
gend in de behaagzieke illusie van het 
verleden, de ander in de norse representatie 
van het 'heden'.

Wat dat heden dan ook mocht zijn; uitein
delijk creëerden Niermans en Berlage allebei 
hun eigen illusie, hun eigen versie van moder
niteit. Was Berlage echt zoveel eigentijdser, 
keek hij dieper in de toekomst? Wie anno 2004 
op de muziekzender MTV zwarte rappers en 
hiphoppers voorbij ziet komen, dansend in 
weelderige, Niermans-achtige paleizen, die kan 
wel eens glimlachen om al die pretenties van 
het modernisme. Uiteindelijk is het functiona
lisme (waarvan Berlage een voorloper heet te 
zijn) vooral de taal, of eerder nog de religie van 
beleggersconsortia, sodaal-democratische ste
denbouwers, zuinige woningbouwcorporaties 
en een enkele zuivere estheet als Le Corbusier 
of Tadao Ando. Natuurlijk heeft het mo
dernisme zijn waarde bewezen als radicaal 
alternatief voor een overgedecoreerde architec
tuur voor de happy few, onbereikbaar voor de 
massa. Maar om daar nu de hele kunst
geschiedenis aan op te hangen ...

Kunstgeschiedenis: het blijft een merk
waardig vak. In de strak-lineaire historiografie 
die ons van William Morris over Van de Velde 
en Behrens naar het modernisme voert, ont
breekt de naam van Niermans. Uiteraard, want 
de functionalistische anorexia werd daarin pos
tuum tot norm verheven; de gezonde eetlust 
van Niermans' architectuur werd afgevoerd 
door een zijdeur. Op wat Bruno Foucart snedig 
het Laatste Oordeel der Moderniteit noemt - 
uitgesproken door Pevsner, Benevolo, 
Hitchcock en andere paladijnen van het mod
ernisme - is Berlage allang opgenomen in het 
architectuurhistorische hiernamaals. Niermans 
niet; hij werd door Henry-Russell Hitchcock in 
een enkel bijzinnetje naar de hel verwezen. Hij 
had namelijk een doodzonde begaan: hij had 
Art Nouveau vermengd met neorococo. 
Schande. Gemakshalve ging Hitchcock voorbij 
ging aan het feit dat voor het aanzien van Parijs 
het werk van Niermans in directe zin van gro
ter belang is geweest dan de inmiddels 
'klassieke' Art Nouveau van Hector Guimard 
en Frantz Jourdain. Zoals een ieder kan con
stateren die een paar uurtjes door Parijs 
wandelt.
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Cuypers, meer propagandist
dan architect
— Wido Smeets

Met toestemming overgenomen uit Dagblad De 
Limburger van 24.12.04

Het Rijksmuseum lijkt meer een klooster dan 
een museum, het Centraal Station heeft allesbe
halve de indeling van een station. De kritiek op 
de architectuur van Pierre Cuypers is even oud 
als zijn gebouwen. Maar waar kont die popu
lariteit toch vandaan?

'Liever Turks dan Rooms'. Gezien de uitkomst 
van enquêtes over de Turkse toetreding tot de 
Europese Unie zullen in het Nederland van 
2004 nog weinig aanhangers van deze stelling 
te vinden zijn. In tegenstelling tot honderd jaar 
geleden. De opmars van de katholieken maak
te het protestantse volksdeel behoorlijk 
nerveus. Sinds 1853 mochten de 'Roomsen' 
weer kerken bouwen en nam hun 
zelfvertrouwen zienderogen toe. Zowel poli
tiek als maatschappelijk lieten ze zich gelden. 
Zoals nu de Turken (in breder verband: de 
moslims) het moeten ontgelden, werden vooral 
in het protestantse westen de papen gehaat.

Een van de figuren die de katholieke emanci
patie onder het grote publiek tastbaar en zicht
baar maakte was de Roermondse architect 
Pierre Cuypers (1827-1921). Hij werd vooral 
bekend als ontwerper van het Rijksmuseum en 
het Centraal Station in Amsterdam, maar het 
zwaartepunt van zijn staat van dienst ligt 
vooral bij de vele tientallen kerken die hij vanaf 
1859 liet bouwen.

Over het cultuurhistorisch belang van Pierre 
Cuypers bestaat geen verschil van mening, 
over zijn kwaliteiten als architect des te meer. In 
de aanloop naar het Cuypersjaar 2007, waarin 
de liefhebbers een biografie, tentoonstellingen 
in Rotterdam en Roermond en een 
catalogus/essaybundel kunnen tegemoetzien, 
organiseert het Nederlands Architectuurinsti
tuut (NAi) een reeks discussieavonden over de 
architect wiens werk nog steeds met talloze 
vraagtekens is omgeven.

Woensdagavond ging het in Rotterdam over 
het prikkelende thema ‘Cuypers, middelmatig
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architect, briljant organisator?'. Aron Betsky, 
directeur van het NAi, opende de schermut
selingen met de verontschuldiging dat hij 
zichzelf als architect èn als architectuurhistori- 
cus als mislukt beschouwt, waarmee hij zijn 
oordeel over Cuypers alvast relativeerde. De 
ironie - Betsky geldt wèl als gerenommeerd 
architectuurhistoricus - is kenmerkend voor de 
manier waarop Cuypers sinds jaar en dag 
wordt bejegend. Er worden een heleboel 
omtrekkende bewegingen gemaakt om te ver
doezelen dat de Roermondenaar, die op het t 
eind van zijn leven bijna als een heilige werd L 
vereerd, volgens velen niet meer dan een voet- . 
noot is in de Europese architectuurgeschiede
nis.

Cuypers maakte de neogotiek groot in 
Nederland, een reactionaire bouwstijl die 
vooral ten doel had de in de verdrukking ver
kerende rooms katholieke gemeenschap te 
emanciperen. Het is ook een romantische stijl, 
in haar poging tot legitimatie van een volks
deel.

Eigenlijk moet je die ideologie even vergeten, 
zegt Betsky, om een oordeel te kunnen vellen 
over Cuypers' daadwerkelijke bouwkundige 
kwaliteiten. Was hij echt een middelmatig 
architect? Of was hij misschien zelfs een slecht 
architect? Als dat zo is: waar komt dan zijn 
faam vandaan?

Hoewel hij in zijn eigen instituut alles in het 
werk stelt om het vele meters lange 
Cuypersarchief te ontsluiten, is Betsky geen 
lieöiebber van zijn werk. "Zijn plattegronden 
deugen niet. Zowel in het Rijksmuseum als in 
het Centraal Station geldt: je komt binnen, en 
gaat nergens naar toe. Geen grote ontvangsthal * 
die je het gebouw laat begrijpen. Het 
Rijksmuseum heeft niet de indeling van een 
museum, het Centraal Station heeft niet de 
indeling van een station."

Betsky ziet ook weinig aanknopingspunten 
met verwante architesten in het buitenland.
"Hij is beïnvloed door Viollet-le-Duc, maar het 
wordt negens zichtbaar." Zijn suggestie is dat 
Cuypers' neogotiek niet veel meer is dan een 
propagandamiddel, een manier om een 
gebouw te bekleden en zo een politieke 
gedachte over te brengen. Cuypers gebruikt 
een bouwstijl ter herinnering aan de (gotische) 
middeleeuwen, een tijd dat de katholieke kerk
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nog eendrachtig èn oppermachtig was. 
Cuypers was meer propagandist dan architect. 
De paradox waar Betsky mee blijft zitten is dat 
Cuypers weliswaar eigenzinnige gebouwen 
ontwierp "die niet doen wat je ervan verwacht, 
maar toch populair zijn gebleken, tot de dag 
van vandaag." Die vreemde plattegronden, die 
overvloed aan decoraties waardoor een muse
um een soort anti-museum wordt: kennelijk 
valt het bij veel mensen in de smaak. Maar 
beoogde Cuypers de introductie van een 
nieuwe stijl, of wilde hij zich tegen de 
bestaande culturele mores afzetten. Betsky kan 
het allemaal niet rijmen. "Wat was zijn bedoe
ling. Daar wil ik graag een begin van een 
antwoord op."

Ook biograaf Wies van Leeuwen wijst op het 
curieuze fenomeen dat er maar weinig mensen 
zijn die Cuypers' architectuur publiekelijk dur
ven prijzen. Vanaf het begin was er kritiek op 
zijn werk. Bekend is de anekdote van de protes
tantse koning Willem III die weigerde het door 
een paapse architect gebouwde Rijksmuseum 
te openen. "Ik zal nooit een voet in dat klooster 
zetten", zei hij met een Bemhardiaanse open
hartigheid.

Toch is Cuypers ook door onverdachte mo
dernisten als Berlage en Oud geprezen. Maar 
die hadden het toch vooral over zijn rol als red
der van Nederlandse bouwkunst - want daar 
was in de 19e eeuw niet veel van over. Maar lof 
die puur over Cuypers' architectuur gaat is 
zelden..

Des te interessanter, vindt Van Leeuwen, is 
de vraag hoe hij desondanks tot zo'n beeld
bepalende architect kon uitgroeien. In elk geval 
omdat hij enorm gedreven was, een geweldige 
organisator was en een goed oog had hoe de 
hazen liepen. In een brief kort voor hun 
huwelijk geschreven, suggereert zijn tweede 
vrouw Antionette dat wanneer Pierre een pas
toor bezoekt, er vrijwel zeker een opdracht 
voor een nieuwe kerk uitrolt. Hij moet over een 
grote overredingskracht hebben beschikt.

Cuypers was ook enige tijd rijksadviseur. De 
adviezen dei hij aflevert, werden vaak enige 
tijd later door hemzelf uitgevoerd. Behalve 
organisator was Cuypers ook een begenadigd 
netwerker met een uitstekend gevoel voor pr. 
Maar een middelmatig architect? Biograaf van 
Leeuwen wil er niet aan. "Dan had ik het nooit
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een jaar lang volgehouden in zijn archief. Hij is 
op zijn minst een architect die blijft intrigeren."

Antoine Bodar, kunsthistoricus, theoloog en 
priester, vindt de discussie over de architec
tonische kwaliteiten van Cuypers' gebouwen 
niet bijster interessant. Hij groeide op in de 
nabijheid van de (inmiddels gesloopte) 
Willebrorduskerk in Amsterdam, waar hij ook 
misdienaar was. Zijn herinneringen leiden hem 
naar de stelling dat het niet zozeer om de 
kwaliteit, maar de beleving van architectuur 
gaat - daarmee een verdekt antwoord gevend 
op Betsky's vraag waar in 's hemelsnaam 
Cuypers' populariteit vandaan komt. "De 
mythe van de middeleeuwen stamt uit de 19e 
eeuw, er was behoefte aan een reconstructie 
van het verleden. Zo ontstond het beeld van de 
christelijke middeleeuwen als en periode van 
hoop."

Bij Cuypers denkt Bodar toch vooral aan de 
op glas-in-lood ramen afgebeelde bijbelse ver
halen in de kerk van zijn jeugd, hoe het licht 
naar binnen scheen tussen de taferelen uit 
Genesis of de Apocalyps. Die beleving vindt hij 
belangrijker dan het debat over bouwkundige 
details, of het gesteggel over mooi of lelijk.

Wat zou Cuypers er zelf van vinden, van het 
oplevende debat over zijn nalatenschap? Hij 
zou er de schouders bij ophalen, meent Wies 
van Leeuwen, die een gedicht uit 1881 aanhaalt 
van de meester zelf:

Jan bedenkt het 
Piet volbrengt het 
Klaasje laakt het 
och, wat maakt het.
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Romantisch modernisme. 
Nostalgie in de monumenten
zorg
— Wies van Leeuwen

Wim Denslagen is medewerker van de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en bij
zonder hoogleraar te Utrecht in de theorie en 
geschiedenis van de monumentenzorg. 
Wanneer er dan van zijn hand een boek ver
schijnt met de ondertitel 'nostalgie in de monu
mentenzorg' roept dat onmiddellijk nieuws
gierigheid op. Denslagen snijdt namelijk een 
belangrijk thema aan: mag monumentenzorg 
meewerken aan het behoud van alleen gevel
tjes, kan zij binnensteden als historische musea 
promoten en mag zij toestemmen in de her
bouw van verdwenen monumenten? Al deze 
door nostalgie getekende thema's waren enkele 
jaren geleden taboe. Weliswaar werden ook 
toen al gebouwen uitgekleed en achter gestutte 
geveltjes nieuw gebouwd en werden in de oor
log verwoeste gebouwen gereconstrueerd, 
maar eigenlijk was dat not done. Toen de 
Rijksgebouwendienst in Middelburg de fraaie 
in de Tweede Wereldoorlog verwoeste gevel 
van de Sint Jorisdoelen herbouwde werd daar 
nauwelijks over geschreven. Wie pleitte voor 
herbouw van ingestorte Amsterdamse gracht
enpanden omwille van een harmonisch straat
beeld werd amper serieus genomen. 
Authenticiteit en eerlijkheid in het stadsbeeld 
moesten immers vooropstaan. Waar dat toe 
leidde werd in 1997 aan de kaak gesteld in de 
door de onlangs overleden Geurt Brinkgreve 
geëntameerde bundel Amsterdam verdient beter. 
Enkele jaren geleden werd de herbouw van de 
Nijmeegse Valkhofburcht veroordeeld: een 
landschapspark zou moeten verdwijnen voor 
de twijfelachtige herbouw van een monument 
waarvan niemand wist hoe het er exact had uit
gezien. Ook ondergetekende behoorde tot de 
tegenstanders en ik sta nog steeds achter het 
artikel in het Bulletin KNOB van 1997. Maar nu 
is althans het thema bespreekbaar. Zelf merk ik 
ook dat mijn standpunt genuanceerder is 
geworden. Toen ik las dat in Helmond de 
Jozefkapel, een sleutelwerk uit 1948 van de 
architecten Van der Laan, herbouwd was kon ik 
daar van harte mee instemmen, omdat het ging
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om een sleutelwerk in de ontwikkeling van de 
architect. En toen een tweetal jaren geleden in 
's-Hertogenbosch 'de vloek van de 
Stationsweg', een functionalistisch bankge
bouw dat rond 1955 bruut in een neo-renais- 
sance gevelwand werd geplaatst, een nieuwe 
gevel zou krijgen, pleitte ik voor herbouw van 
de neogevel van J. Dony omwille van de har
monie in het straatbeeld.

Juist een dergelijk standpunt is in de door de 
ideologie van het functionalisme en het streven 
naar eerlijkheid getekende monumentenzorg 
van de afgelopen jaren, ondenkbaar en onbe
spreekbaar geweest. In hoofdstukken als 'het 
sentimentele stadsbeeld', 'de vierkante ziekte' 
en 'ongemanierde gebouwen' houdt de auteur 
een welsprekend en met tal van voorbeelden 
doorspekt betoog voor een genuanceerder en 
veelzijdiger visie op dit onderwerp. Voor hem 
is reconstructie van wat verdween niet onbe
spreekbaar meer. Ook al eindigt het boek niet 
met een duidelijk omschreven standpunt of 
visie, de opeenvolging van voorbeelden en de 
wijze waarop ze behandeld worden, maakt 
duidelijk dat Denslagen af wil van de rigide 
standpunten die bepaald werden door het 
streven naar een nieuwe rationele en functio
nalistische bouwkunst. Aan de hand van recon
structies uit het verleden (de Hal van leper, de 
binnenstad van Warschau) en heden (plein- 
wanden in Frankfurt en Hildesheim, de her
bouw van de Frauenkirche in Dresden maakt 
hij duidelijk dat reconstructie uit oogpunt van 
harmonie in het stadsbeeld gerechtvaardigd 
kan zijn.

Wim Denslagen, Romantisch modernisme. 
Nostalgie in de monumentenzorg.
Amsterdam, SUN, 2004. 266 pp., afb.,
ISBN 9058751082, € 29,50.
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Trotse kastelen en Lichtende 
Hallen
— Wies van Leeuwen

Het proefschrift waarop Jan Vredenberg in 2003 
aan de Nijmeegse universiteit promoveerde 
heeft niet alleen een meeslepende titel, maar 
ook een bij die titel passend omslag: een 
nachtelijke opname van de uit 1954 daterende 
en verlichte centrale Hemweg in Amsterdam in 
vol bedrijf. Het is een belangrijk en omvangrijk 
boek, dat nodig moest verschijnen, want veel 
gebouwen van elektriciteitsbedrijven zijn in de 
afgelopen jaren sterk verbouwd of gesloopt, 
terwijl ook de markante hoogspanningsmasten 
vervangen worden.

De huidige grote bedrijven als Nuon en 
Essent lijken weinig belangstelling te hebben 
voor het gebouwde erfgoed van wat rond 1915 
een van de grootste en meest geavanceerde 
industrieën van ons land was, en dat lijkt ook te 
gelden voor de traditionele monumentenzor- 
gers. Momenteel verdwijnt het door C.H. de 
Bever gebouwde bedrijfsgebouw van de voor
malige PNEM te 's-Hertogenbosch, terwijl het 
markant aan het spoor gelegen, burchtachtige 
hoofdgebouw deels zal opgaan in een nieuw
bouw van Pi de Bruijn. Dat betekent het jam
merlijk verlies van een waarmerk van de indus
triële ontwikkeling van Noord-Brabant. Toen 
ondergete-kende zich in Nijmegen bezig hield 
met het redden van kloosters verdween onge
merkt de centrale Gelderland, een indruk
wekkend gebouw van H. Fels. Ik herinner mij 
tijdens de Open Monumentendag een bezoek 
aan het puntgave kantoorgebouw en de 
stiekem bezochte turbinehal: een geweldige, 
indrukwekkende ruimte, als kathedraal van 
techniek een monument van landelijke beteke
nis. Hoe vreemd, dat de Nuon dat gebouw 
nodeloos sloopte, want het terrein ligt nog 
steeds braak. Ook voor het oude kantoor van 
de PGEM te Arnhem kwamen reddingsacties in 
1989 te laat. Deze voorbeelden geven aan dat 
veel van deze utilitaire gebouwen door be
drijfsfusie en modernisering worden bedreigd. 
Zelfs het gebouw van de zo omstreden kern
centrale Dodewaard zal uiteindelijk volledig 
ontmanteld en gesloopt worden.

Vredenberg schetst de ontwikkeling van
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deze gebouwen, vanaf de oudste voorbeelden 
uit 1890. Zijn chronologie wordt doorsneden 
met exposés over de verschillende gebouwen
typen (grote centrales, onderstations, trafohuis- 
jes en de verdere infrastructuur), over de rol 
van Heemschut, de betonarchitectuur van de 
koeltorens, de inspiratie van het Duitse 
'Grosskraftwerk', de samenwerking van inge
nieurs en architecten, ijzervakwerkarchitectuur 
en de typologie van het directiepaleis. Die 
hoofdstukken zijn zeer leesbaar en onthullen 
de rol van architecten en ingenieurs bij het 
ontwerpen en uitvoeren van architectonische 
en technische hoogtepunten als de verdwenen 
Centrale Gelderland, het onderstation 
Kersbergen in Zeist (gelukkig herbestemd) en 
de nog steeds bewaarde gebouwen van de 
KEMA te Arnhem. In de catalogus zijn 
beknopte beschrijvingen van de bestaande en 
verdwenen gebouwen opgenomen. De provin
ciale indeling is gedicteerd door de historie van 
de per provincie georganiseerde bedrijven, bin
nen die indeling worden de gebouwen chrono
logisch behandeld. Daarbij zijn ook de kleine 
maar vaak fraai gedetailleerde trafohuisjes 
opgenomen. Jaren heb ik gespeeld in de 
schaduw van zo'n Brabants huisje, steeds weer 
gefascineerd luisterend naar de geheimzinnige 
geluiden van de transformatoren achter de 
groene deuren. Hopelijk kan dit goed gedocu
menteerde boek een rol spelen in de 
bescherming van de laatste resten van het erf
goed van deze belangrijke bedrijfstak.

Jan Vredenberg, 'Trotse Kastelen en Lichtende 
Hallen'. Architectuur van elektriciteitsbedrijven 
in Nederland tot 1960.
Utrecht (Matrijs) 2003. 480 pp, 338 afb, cata
logus. ISBN 90 5345 228 1.
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Traditionalisme in de
20s^e-eeuwse Nederlandse 
architectuur: notities bij twee 
recente publikaties
— Jan Peet

Toen H.-R. Hitchcock in 1958 de eerste druk 
publiceerde van zijn boek Architecture: nine- 
teenth and twentieth centuries, had hij een 
overzichtelijk verhaal. Sinds het einde van de 
19de eeUW ontwikkelde zich in Europa en in de 
Verenigde Staten een 'moderne' architectuur. 
Het begin lag bij een generatie architecten 
waartoe Hitchock onder anderen Auguste 
Perret, Tony Gamier, Peter Behrens, de jonge 
Frank Lloyd Wright en ook H.P. Berlage re
kende. Karakteristiek voor hun werk was het 
geleidelijk loslaten van ornament, aandacht 
voor constructie en voor de directe uitdrukking 
daarvan in het ontwerp, en een bewust gebruik 
van materialen - vooral moderne materialen. 
Na de Eerste Wereldoorlog betrad een tweede 
generatie - de modernen in eigenlijk zin - het 
toneel: Walter Gropius, Ludwig Mies van der 
Rohe, Le Corbusier en de Nederlanders G. 
Rietveld en J.J.P. Oud. Hun werk legde de 
grondslagen van een rationele, functionele en 
zakelijke architectuur voor een nieuwe indus
triële samenleving.

Het ontging Hitchcock niet, dat deze nieuwe 
architectuur in de praktijk van het bouwen 
maar moeizaam ingang vond. Tot ver in de 
eerste helft van de 20ste eeuw gaven de meeste 
opdrachtgevers de voorkeur aan een meer tra
ditioneel - veelal historiserend - vormidioom. 
Toch verklaarde Hitchcock de traditionele en 
historiserende architectuur morsdood. Het 
moderne bouwen was de nieuwe 'interna
tionale stijl' voor de 20s*e eeuw, zoals de 
Renaissance dat in haar tijd was geweest. 
Historiserende architectuur was een cultureel 
relict, dat met onafwendbare zekerheid moest 
wijken voor het nieuwe. In de Nederlandse 
context vertelden critici als J.J. Vriend mutatis 
mutandis hetzelfde verhaal. Hier presenteerde 
zich in de jaren dertig en veertig rondom M.J. 
Granpré-Molière, A.J. Kropholler en anderen 
een 'traditionalistische' architectuur als alter
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natief voor het modernisme. Dit traditiona
lisme sputterde in de jaren vijftig nog wat na in 
de Delftse School, maar moest toen even goed 
het veld laten aan het moderne 'Nieuwe 
Bouwen'. Aldus Vriend.

De terugkeer van het 'onmoderne' bouwen 
Twee recente publikaties geven aanleiding om 
dit thema nog eens onder ogen te nemen. Wij 
weten intussen ook dat de ontwikkeling van de 
architectuur in de 20ste eeuw uiteindelijk 
anders is verlopen dan de 'modernistische' 
architectuurkritiek en geschiedschrijving eerti
jds dachten. "Post-mortems on traditional 
architecture have been many - and often pre
mature", waarschuwde Hitchcock zelf al 
meteen. In de jaren tachtig brak een nieuwe his
toriserende architectuur door, als een van de 
verschijningsvormen van het 'post-mo- 
demisme'. In Nederland kreeg dit eigentijdse 
traditionalisme aanvankelijk nog weinig voet 
aan de grond: de jaren tachtig en een groot deel 
van de jaren negentig waren hier vooral een 
periode van 'neo-modemisme'. Sinds het einde 
van de jaren negentig echter, is een openlijk 
'onmoderne' en historiserende architectuur ook 
in ons land terug van weggeweest. 
Voorbeelden - uit zeer vele - zijn het 
Waagstraatcomplex in Groningen (Natalini 
Architetti), de Resident in Den Haag (Kohl & 
Krier), en woonwijken als Brandevoort bij 
Helmond en Schuytgraaf bij Arnhem (beide 
door meerdere architecten). H. Ibelings wijdde 
hieraan onlangs een rijkelijk geïllustreerd essay 
onder de titel Onmoderne architectuur. 
Hedendaags traditionalisme in Nederland 
(Rotterdam: NAi Uitgevers, 2004, ISBN 90 5662 
351 6).

Ook Ibelings verbindt het hedendaagse tra
ditionalisme stevig met de post-modeme reac
tie. Hij noemt als vroegste oorsprong met name 
de oprichting - door Maurice Culot, in Brussel 
in 1968 - van de Archives d'Architecture 
Moderne (AAM) en van het Atelier de Recherche 
et d'Action Urbaine (ARAU). De AAM bepleitte 
een revisie van de geschiedenis van de 
bouwkunst in de 20ste eeuw zoals deze was 
uitgetekend door Hitchcock en zijn volgelin
gen. Het verzamelde en exposeerde daarom 
materiaal over personen en ontwikkelingen die 
juist niet in het modernistische geschiedbeeld
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pasten. Het ARAU ontwikkelde concrete alter
natieven voor grootschalige stedenbouw in 
modernistische trant, en voor de daarmee ver
bonden kaalslag in veel oude steden. 
Uitgangspunt was - andersom - het herstel, of 
desnoods de reconstructie van de traditionele, 
pre-modeme stedelijke structuur. In de loop 
van de jaren zeventig breidde dit initiatief zich 
uit tot een internationale beweging, die ook wel 
als New Urbanism wordt aangeduid. De nieuwe 
urbanisten - met Léon Krier als een van de 
meer geruchtmakende woordvoerders - wens
ten overigens niet meer alleen herstel en recon
structie in de bestaande stedelijke omgeving, 
maar ook de toepassing van pre-moderne 
ruimtelijke concepten in nieuwbouwprojecten 
daarbuiten. Met name dit - aldus Ibelings - 
verbindt veel post-modemen met de heden
daagse onmodemen in Nederland.

Overigens is het hedendaagse traditional
isme in Nederland geen uniform verschijnsel. 
Ibelings ziet, bijvoorbeeld, verschillende con
ceptuele bronnen van inspiratie: het dorp, de 
vesting, de tuinstad en andere. Er is ook 
bepaald geen eenheid van stijl: het neo-jaren '30 
hoort er evenzeer bij als het neo-plattelands en 
het neo-17“e eeuws. Sommige architecten 
hebben voor zichzelf een duidelijke stilistische 
voorkeur, maar anderen wensen wat dit betreft 
geen beperkingen en bouwen even gemakkelijk 
in het ene als in het andere historische idioom. 
Het belangrijkste verbindende element is de 
aansluiting bij en de voortzetting van iets wat er 
ter plaatse reeds was. Of althans er geweest is. 
Of - desnoods - er geweest had kunnen zijn.

Een discontinue ontwikkeling?
Het is, gezien de al vaker geconstateerde do
minantie van het modernisme in de 
Nederlandse architectuur, verfrissend dat 
Ibelings het hedendaagse traditionalisme met 
open mind en ongegeneerde nieuwsgierigheid 
tegemoet wil treden. Zijn essay verschijnt niet 
voor niets in de NAi-publikatiereeks Fascinaties.

Toch zweeft ook over Ibelings' beschouwin
gen nog de geest van Hitchcock - met name 
wanneer hij uiteenzet dat het Nederlandse tra
ditionalisme in de 20ste eeuw klaarblijkelijk 
niet zelf een traditie heeft kunnen vormen. 
"Misschien", zo stelt hij, "is het overdreven te 
beweren dat hedendaagse traditionalisten in
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Nederland geen weet hebben van wat er in de 
vorige fase van het traditionalisme tot stand is 
gebracht door architecten als M.J. Granpré 
Molière, G. Friedhoff, J.F. Berghoef en F.A. 
Eschauzier. Hun werk en ideeën vormen echter 
zeker niet het belangrijkste referentiepunt voor 
de huidige generatie." Ibelings verklaart dit 
vooral uit het gegeven dat iedere vorm van tra
ditionalisme min of meer zichzelf uitvindt, als 
antwoord op de modernisering en vernieuwing 
van zijn eigen tijd. Opeenvolgende vormen van 
traditionalisme houden daarom nauwelijks 
verband met elkaar. Er komt volgens hem bij, 
dat het het traditionalisme ook ontbreekt aan 
"een coherente geschiedschrijving die zou kun
nen bijdragen aan de constructie van [...] con
tinuïteit." Maar dat wordt weer veroorzaakt 
door het gebrek aan continue ontwikkeling in 
de traditionalistische architectuur zelf. Zo 
wreekt zich - aldus Ibelings - "dat het tradi
tionalisme, zoals Hitchcock bijna een halve 
eeuw geleden al schreef, geen gemakkelijk te 
vertellen verhaal oplevert met een duidelijke en 
dramatische opeenvolging van gebeurtenis
sen." Of om Hitchcock zelf aan het woord te 
laten: "the story [of traditional architecture] is 
not an easy one to teil because it seems [...] to 
lack plot." De ontwikkeling en de geschiedenis 
van het modernisme hebben volgens Hitchcock 
wel een duidelijke plot.

De kritiek hierop is bekend: de ontwikkeling 
van het moderne bouwen heeft bij Hitchcock 
een plot omdat Hitchcock zelf die er in heeft 
gelegd. Eerst in de jaren dertig, toen hij en 
anderen de nieuwe architectuur begonnen aan 
te prijzen als de nieuwe internationale stijl. En 
vervolgens in 1958, toen hij het ontegen- 
zeggelijke succes van deze propagandacam
pagne in zijn geschiedschrijving voorstelde als 
een noodzakelijke en onafwendbare overwin
ning van het nieuwe op het oude. Hitchcock 
was zich hier zeer wel van bewust. Maar is het 
omgekeerde ook waar? Hebben het traditiona
lisme en zijn geschiedenis geen plot omdat 
Hitchcock en anderen niet de moeite namen er 
een te ontwerpen? Of ontbrak het hier werke
lijk aan continue ontwikkeling? Deze vragen 
zijn van meer dan alleen academisch belang. 
Het behoud en de restauratie van architectuur 
vragen om keuzen, ook op financieel gebied. 
Het ligt voor de hand, dat concrete objecten 
eerder voor behoud en bescherming in 1
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aanmerking komen, wanneer ze een 
betekenisvolle plaats en rol in een coherent his
torisch verhaal hebben. Voor de traditionalistis
che, historiserende architectuur in Nederland 
in de 20ste eeuw ziet het er dan somber uit, als 
zij - zoals Ibelings meent - een coherente 
geschiedenis mist.

'Missing links'
Het valt tegen deze achtergrond op, dat 
Ibelings nergens de architectuur van de 
Bossche School in zijn betoog betrekt. Het is 
moeilijk speculeren waarom. Vindt hij de archi
tectuur van deze richting irrelevant? 
Beschouwt hij haar niet als een vorm van tradi
tionalisme? Voor het eerste spreekt dat de 
Bossche School - naar zich laat aanzien - net zo 
min als de Delftse School een bron van inspi
ratie is voor het 'hedendaagse traditionalisme' 
dat Ibelings in zijn essay bespeekt. En ook voor 
het laatste is iets te zeggen. Het is de Bossche 
School in diepste wezen immers nooit om 'stijl' 
gegaan, ook niet om een historische stijl. 
Voorop stond het onderzoek naar 'het 
menselijk verblijf', en naar de tijdloze beginse
len van het bouwen van een verblijf. Daar staat 
echter tegenover dat zeer veel architectuur van 
de Bossche School wel degelijk traditionalis
tisch is, of ten minste een sterke historiserende 
inslag heeft. Hier valt ook - als men tevens de 
wortels van de Bossche School in het 'Delftse' 
milieu erbij betrekt - beslist een coherente 
geschiedenis te vertellen, die intussen ruim 
zeventig jaar omvat en een duidelijke opeen
volging van perioden laat zien.

Een ander mogelijk aanknopingspunt voor 
een coherente geschiedenis van het traditional
isme in de Nederlandse architectuur biedt een 
recente publikatie van M. de Vletter: De kritiese 
jaren zeventig. Architectuur en stedenbouw in 
Nederland 1968-1982 (Rotterdam: NAi 
Uitgevers, 2004, ISBN 90 5662 383 4). Dit boek 
begeleidde een tentoonstelling die in 2004 in 
het Nederlands Architectuurinstituut is 
gehouden. De Vletter constateert dat de mo
derne architectuur en stedenbouw in 
Nederland in de jaren zestig geleidelijk aan 
verzandden in grootschalige en monotone 
hoogbouw voor rationeel geplande 'slaap
steden'. En in sanering en kaalslag - gevolgd 
door meer grootschalige hoogbouw - voor ver
pauperende oude stadswijken. Vooral tegen het
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laatste rees in de tweede helft van de jaren zes
tig verzet: van de bewoners van de oude 
wijken, maar ook van een groep architecten die 
zich in 1959 al had verenigd rond het tijdschrift 
Forum. Deze Forum-groep - met Aldo van Eyck, 
Herman Hertzberger en Piet Blom als meest 
klinkende 'namen' - stelde tegenover de gang
bare moderne architectuur en stedenbouw 
enkele nieuwe uitgangspunten. Geen sloop en 
kaalslag, maar stadsverbetering en stadsher
stel. Geen grootschalige 'rationele' hoogbouw, 
maar laagbouw die in schaal en ontwerp 
aansluit bij de bestaande bebouwing en het in 
het verleden gegroeide stedelijke weefsel. 
Zeker niet al het werk van de Forum-architecten 
voldeed altijd in alle opzichten aan deze uit
gangspunten. Maar er ontstond, met een ver
rassend vlotte instemming en steun van de ver
schillende overheden, in de late jaren zestig en 
de jaren zeventig in een aantal binnensteden 
kleinschalige nieuwbouw met een duidelijke 
historiserende toets. Bekende voorbeelden zijn 
een complex sociale woningbouw op het 
Amsterdamse Bickerseiland (J. van den Bout en 
P. de Ley, 1970-1978), en een straatje met bin- 
nenstadswoningen in Zwolle (Aldo van Eyck 
en Theo Bosch, 1975-1977). Vanuit de oude 
stadsdelen vond dit kleinschalige neo-tradi- 
tionalisme - de term is van W. Hubers en H. 
Meindersma - spoedig navolging bij nieuw
bouw in het buitengebied. Het meest notoir aan 
de Kerkgracht in Almere Haven, door D.C. 
Apon en anderen (1974-1979). En helaas ook 
door kwalitatief mindere architecten. De 
"nieuwe truttigheid" werd geboren en over
spoelde in luttele jaren het land.

Intrigerend hieraan is uiteraard vooral, dat 
de stedenbouwkundige uitgangspunten van 
Forum in veel opzichten dezelfde zijn als die 
van het New Urbanism dat ten grondslag ligt 
aan het onmodemisme van de jaren negentig. 
Ibelings verwijst bij zijn betoog over de bron
nen van het huidige onmoderne bouwen ook 
naar het zojuist genoemde Bickerseiland-pro- 
ject. De Vletter ziet in het Forum-traditiona
lisme van de jaren zeventig een eerste, nog 
meer terughoudende Nederlandse variant van 
het post-modemisme dat op dat moment elders 
al meer uitbundig de kop opsteekt. Veel meer 
onzeker is voorshands, of vanuit Forum ook 
een rechtstreekse verbinding terug kan worden 
gelegd, naar het traditionalisme van de Delftse
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School. De Vletter vindt van niet. Maar bekend 
is, dat Van Eyck een zekere verwantschap van 
zijn denken met dat van Granpré-Molière 
onderkende.

Conclusie: een verhaal met een 'plot'
Nog één keer terug naar Hitchcock. Het moet 
immers worden opgemerkt dat hij een plot 
vooral miste in de ontwikkeling van de his
toriserende architectuur binnen een zeer breed, 
de hele Westerse wereld omvattend perspectief. 
In een kleinere context, bijvoorbeeld die van de 
Skandinavische landen, herkende hij in het tra
ditionalistische bouwen wel degelijk "a certain 
sort of meaningful succession", en "a sort of 
'plof or recognizable sequence of phases". Uit 
het bovenstaande blijkt dat de geschiedenis van 
het traditionalisme in de Nederlandse architec
tuur vermoedelijk eveneens meer plot heeft 
dan op het eerste gezicht misschien lijkt. 
Enerzijds zijn er continuïteit en ontwikkeling 
rond de Delftse en Bossche Scholen. Anderzijds 
is een betekenisvolle relatie tussen 'Delff en de 
Forum-groep niet uitgesloten, terwijl het 
Forum-traditionalisme van de jaren zeventig en 
de tegenwoordige onmoderne architectuur 
zonder meer in één coherent verhaal kunnen 
worden gevat.

Hoe dan ook laten Ibelings en De Vletter zien 
dat de geschiedenis van het traditionalisme in 
Nederland in het midden van de jaren vijftig 
niet ophield. Historiserende architectuur en 
stedenbouw zijn blijkbaar onder verschillende 
omstandigheden een aantrekkelijke optie, en 
een antwoord op steeds wisselende eigentijdse 
vragen en behoeften.

Behalve van de in de tekst genoemde titels is gebruik 
gemaakt van:
B. Colenbrander, 'Ulusions of Zeitgeist and Etemity. 
Twentieth century', in: B. Colenbrander (ed.), Style. 
Standard and signature in Dutch architecture in the nine- 
teenth and twentieth centuries (Rotterdam 1993), p. 56- 
92; W.J.R. Curtis, Modern architecture since 1900, 
London/New York 2003; H. de Haan, I. Haagsma, 
Plastisch lexicon. Een beknopte encyclopedie van de 
‘Bossche School', Haarlem 1996; W.J. van Heuvel, 
Structuralism in Dutch architecture, Rotterdam 1992; 
W. Hubers, H. Meindersma, 'Variatie en eentonigheid 
in de naoorlogse architectuur', in: H. de Haan, I. 
Haagsma (red.), Wie is er bang voor nieuwbouw ... 
(Amsterdam 1981), p. 21-32; JJ. Vriend, Links bouwen. 
Rechts bouwen. Aantekeningen over architectuur en poli
tiek, Amsterdam 1974.
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Divers nieuws van anderen
— Jean Gardeniers

Waarheid en karakter
Voor degenen die indertijd het boek van Auke 
van der Woud 'Waarheid en karakter' nog niet 
nieuw hebben aangeschaft is er een buitenkan
sje. In de Ramsj krant van Steven Sterk (nr 46 
jrg 8, juni 2005) wordt dit boek aangeboden 
voor de prijs van €9,50; het ligt in de meeste 
boekwinkels die ook ramsj aanbieden.

De begraafplaatsen van Amsterdam 
Bij uitgeverij Bas Lubberhuizen verscheen 
recent het boek 'De begraafplaatsen van 
Amsterdam' van Margriet de Roever en Jenny 
Bierenbroodspot. (ISBN 90 5937 014 7 29,50 
Euro) De geschiedenissen van de dertig nog 
bestaande begraafplaatsen worden beschreven. 
(Uit: Nieuwsbrief RdMz mei 2005)

KADOC
De Nieuwsbrief KADOC van 05/06 2005 meldt 
de participatie van KADOC in het onderzoek
sproject 'Architectuur en missionering in Belgisch 
Congo. ldentiteits(re)constructie tussen dialoog en 
cultuuroverdracht" aan het departement 
Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke 
Ordening (ASRO-K.U.Leuven), dat per 
afgelopen januari van start ging.

Rijksmuseum Amsterdam 
In het kader van de gedaantewisseling/restau
ratie/herbouw/verbouw van het Rijksmuseum 
wordt door de Beheerorganisatie 'Het Nieuwe 
Rijksmuseum' een Nieuwsbrief uitgegeven. 
Deze wordt gratis verspreid en is te bestellen 
via: pressoffice@rijksmuseum.nl. Het eerste 
nummer verscheen in mei 2002. Inmiddels is in 
april 2005 nummer 11 verschenen, waarin van 
alles over het - al weer achterhaalde - aangepast 
ontwerp voor de Cuyperspassage.

'Schip van Blaauw'
Dezer dagen is in Wageningen het zogenaamde 
'Schip van Blaauw' heropend. Dit, inmiddels 
door de universiteit afgestoten, gebouw is in 
1919-1922 voor plantenfysiologisch onderzoek 
en onderwijs gebouwd door de architect C. J. 
Blaauw. Waar mogelijk is het gebouw door de 
nieuwe eigenaars, enkele kleinere ondernemin

gen, weer in oude staat teruggebracht, (uit: 'De 
Stad Wageningen' 08.06.05)

Luxor Arnhem
De gemeenteraad van Arnhem heeft besloten 
om acht miljoen Euro beschikbaar te stellen 
voor de inrichting van de voormalige bioscoop 
Luxor tot een poppodium. Daarmee krijgt dit 
rijksmonument, dat we tijdens de laatste voor- 
jaarsexcursie bezochten, de in de restau
ratieplannen bedoelde bestemming. Het 
behoud ervan, min of meer terug in de oor
spronkelijke vorm is zo gewaarborgd, (uit: 'de 
Volkskrant" 09.06.05)

Wederopbouw
De presentatie van de RdMz ‘Toonbeelden van de 
wederopbouw in Nederland 1940-1965' onder het 
wat omineuze motto 'Lelijk is geen argument” 
stond in de maand juni in de hal van het 
gemeentehuis van Rhenen. Deze algemene pre
sentatie is aangevuld met foto's en 
(bouw)tekeningen van de wederopbouw in 
Rhenen 1940-1946. Rhenen was een van de 
eerste plaatsen die in de meiddagen van 1940 
getroffen werd door het oorlogsgeweld. Al snel 
werd tot herbouw besloten, waarbij C. 
Pouderoyen de leidende architect was. Hij 
ontwikkelde ook de stedenbouwkundige visie 
die de diverse bouwplannen tot een eenheid 
maakte. Nog voor de algemene materi- 
aalschaarste en bouwstop in 1943 was de 
wederopbouw van Rhenen klaar. Na nieuwe 
verwoestingen vanaf september 1944 kwam er 
een tweede fase in de wederopbouw in 1946, 
weer onder leiding van C. Pouderoyen. Deze 
tweede fase was in 1948 grotendeels afgerond. 
De tentoonstelling werd op 2 juni geopend 
door de verantwoordelijke wethouder. Dit mag 
een teken zijn dat, na een moeizaam accep- 
tatieproces, de wederopbouwarchitectuur 
onderdeel begint de worden van het Rhenense 
cultureel erfgoed. Na de opening volgde een 
beschouwing over het werk van C. Pouderoyen 
door zijn zoon D. Pouderoyen. Deze plaatste 
het werk van zijn vader in het licht van de 
opvattingen van Granpré Molière, de leer
meester van C. Pouderoyen. Onder het motto 
'tussen hoofdlijn en detail' werd gewezen op de 
kenmerken van de wederopbouwarchitectuur 
van Rhenen: een sterke stedenbouwkundige

visie, die gepaard gaat met grote aandacht voor 
details.
De presentatie van de RdMz staat in de maan
den juli en augustus in de Openbare 
Bibliotheek van Wageningen (Stationsstraat), 
dan aangevuld met materiaal over de 
Wageningse Wederopbouw architectuur dat 
ook gepresenteerd wordt in boekhandel 
Kniphorst en museum de Casteelse Poort.

Publicatie over architect E.J. Rot(s)huizen 
Onder de titel ‘De drie levens van architect E.J. 
Rothuizen/E.J. Rotshuizen' is in juni een 
'biografie' over deze architect, die werkte van 
1915 tot 1951, verschenen, geschreven door zijn 
zoon Folkert Rotshuizen. De deelnemers aan de 
voorjaarsexcursie naar Arnhem zullen de 
auteur kennen, hij was aanwezig bij ons bezoek 
aan het gebouwencomplex van het psychia
trisch ziekenhuis in Wolfheze, waarvan zijn 
vader, E.J. Rot(s)huizen diverse gebouwen 
ontwierp.
De benaming van 'drie' levens van 
Rot(s)huizen slaat op zijn historische betekenis 
als oprichter van PBNA en zijn activiteiten als 
schrijver (o.a. van bouwkundige lesboeken) 
naast zijn werk als ontwerpend architect. In de 
'biografie' is ook een (misschien nog niet com
plete) oeuvre-catalogus opgenomen.
De in particulier beheer uitgegeven publicatie 
is te bestellen bij "PantaRo" Amorystraat 3 6815 
GJ Arnhem, tel. 026-4425434, e-mail: 
pantaro@scarlet.nl, voor € 21,75 (inclusief por
tokosten).
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Speelzaal van het Casino Municipal te Nice, gerenoveerd door Edouard Niermans (1904-1905)


