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Redactioneel
— Hugo Landheer

In dit superdikke nummer een mengeling van 
droevige en verheugende berichten.
Allereerst staan we stil, zoals dat ons past, bij 
het recente overlijden van twee prominente 
leden van ons genootschap: ons erelid prof. dr. 
P. Singelenberg en dr. A.. Looijenga. Over bei
der verdiensten voor ons genootschap valt veel 
te vertellen. Het verlies van twee 
zwaargewichten zal voor onze kleine vereni
ging moeilijk te verwerken zijn. Niet alleen 
verdwijnt heel veel kennis en ervaring, maar 
vooral verliezen we twee innemende en bijzon
dere persoonlijkheden die lange tijd een 
enorme bijdrage hebben geleverd. Hun intel
lectuele erfenis leve voort!

Minder droevig is het feit dat projecten die 
jaren in voorbereiding waren, zijn of worden 
afgerond. Dat geldt uiteraard met name voor 
enkele nieuwe boeken over P.J.H. Cuypers die 
onlangs werden gepresenteerd. Wies van 
Leeuwen, Heen Montijn en Hetty Berends 
hebben onze kennis over de productiefste

architect van Nederland met hun boeken 
verder vergroot. U leest hoe u de verschillende 
boeken met korting kunt bestellen. We blikken 
terug op het werk van I. Gosschalk. Hij over
leed op 10 oktober 1907 en kreeg tot nu toe 
nauwelijks aandacht. Daarnaast ruimen wij 
graag een plaats in voor de bespreking van een 
recent boek over wederopbouwarchitectuur, 
een belangrijk werkterrein van het genoot
schap. Ook blijkt de website Cuypersjaar.nl 
zeer goed te scoren. Inmiddels is de site al meer 
dan 20.000 maal bezocht!

Het ziet ernaar uit dat de kerken dvd die ook 
lang in de maak is geweest, binnenkort het le
venslicht ziet. Mocht het dan ook zo zijn dat het 
Muiderslotnummer van het jaarboek voor het 
eind van het jaar van de persen rolt, dan kan 
niets het aansteken van een vreugdevuur der 
ijdelheden verhinderen. Dan is de zolder van 
het CG leeggeruimd en hebben wij weer tijd 
voor nieuwe projecten! Hulde aan allen die dit 
mogelijk maakten. Ons kleine genootschap 
mag trots zijn op de resultaten die met bijna 
volledig onbezoldigde activiteiten worden 
bereikt!

mailto:hal%40xs4all.nl
mailto:secretaris%40cuypersgenootschap.nl
http://www.cuypersgenootschap.nl
http://www.cuypersjaar.nl
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Programma najaarsexcursie 
Roermond

In verband met het Cuypersjaar 2007 en de 
recente verschijning van de Cuypersbiografie 
van onze oud-voorzitter Wies van Leeuwen 
krijgt de najaarsexcursie van het Cuypers- 
genootschap een feestelijk tintje.

Programma:
10:30 uur: Verzamelen bij het station Roermond 
NS en begin van een stadswandeling onder lei
ding van Wies van Leeuwen. De wandeltocht 
voert ons naar de Teekenschool, het Huis 
Cloquet aan de Swalmerstraat; het door 
Cuypers verbouwde stadhuis. We brengen een 
kort bezoek aan de kathedraal van St. 
Christoffel; waarna de tocht verder gaat langs

Begroting 2008
Het vaststellen van de begroting en het goed
keuren van de jaarrekening behoren tot de 
bevoegdheid van de algemene ledenvergader
ing. Tot nu toe werden beide stukken aan u ter 
besluitvorming voorgelegd tijdens de voor- 
jaarsexcursie in mei. Het jaar, waarop de 
begroting betrekking heeft, is dan al half voor
bij. Mogelijkheden voor u om bij te sturen zijn 
daardoor uiterst beperkt. De kascommissie 
heeft daarom verzocht de begroting voortaan 
te behandelen in een extra algemene ledenver
gadering tijdens de najaarsexcursie.
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de Roersingel en eindigt met een bezoek aan de 
Munsterkerk en de kiosk aan het Munsterplein.

13.00 uur: Lunch in de Oranjerie (Brasserie) 
14.00 uur: Algemene ledenvergadering in de 
Pierre Cuyperszaal. Cuyperslezing door Wies 
van Leeuwen

15.00 uur vertrek naar Stedelijk Museum, 
woonhuis en werkplaats van Cuypers - bezoek 
aan Cuyperstentoonstelling
16.30 uur afsluiting met borrel

Facultatief'.
18.00 uur Cuypersdiner in de Brasserie

Kosten
Excursie:: € 30,- voor leden en € 35,- voor niet- 
leden

Facultatief: Driegangendiner: € 25,- (incl. 
drank) voor leden en € 35,- voor niet-leden

Opgave tot uiterlijk 29 oktober 2007: 
schriftelijk: Jan Dekkers, Hogerstraat 20, 
6651 BL Druten
e-mail:dekkersdruten@hetnet.nl 
onder vermelding van het aantal personen
- excursie
- diner
Onder gelijktijdige overmaking van het 
verschuldigde bedrag op postbankrekening 
483 50 02 t.n.v. penningmeester Cuypersge- 
nootschap, Druten

Inkomsten
De begroting 2008 is gebaseerd op de cijfers van 
de jaren 2003 t/m 2006 en de voorlopige cijfers 
over 2007. De belangrijkste inkomstenbron 
vormt de contributie. Het aantal leden bedraagt 
momenteel 504. Door diverse oorzaken kampt 
onze vereniging al enkele jaren met een flinke 
contributieachterstand. In 2007 hebben we een 
inhaalslag proberen te maken, maar tot onze 
spijt heeft nog lang niet iedereen op het beta- 
lingsverzoek gereageerd. Bij het opmaken van 
de begroting zijn we daarom veiligheidshalve 
uitgegaan van 350 betalende leden.
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Uitgaven
De voorziene terugloop van de inkomsten uit 
contributie leidt noodzakelijkerwijze tot een 
aanpassing van het uitgavenpatroon en ambi
tieniveau. Het terugbrengen van de verschijn
ingsfrequentie van het Cuypersbulletin is niet 
wenselijk. De juridische kosten zijn sterk 
afhankelijk van niet beïnvloedbare externe fac
toren. De bestuurskosten liggen vast.
Resteert de reservering voor de jaarboeken. De 
laatste jaren wordt 50% van de contributie opzij 
gelegd voor de productie van een Jaarboek, 
vanouds het visitekaartje van ons 
genootschap.. Op grond van de financiële situ
atie kan 2008 kan - ceteris paribus - voor dit 
doel ten hoogste € 3000 (=36% van de contribu-

Opbrengsten

Contributie 2007 750

Contributie 2008 8750

Giften 725

Verkoop 80

Bijdragen excursies 2250

Bijdragen symposia 1500

Restitutie griffierechten 310

Vergoedingen 30

Waardevermeerdering beleggingen PM

Rente 160

Overig 42

Totaal 14597

Agenda ALV op 3 november 2007
in de Pierre Cuyperszaal van de Oranjerie te Roermond

1. Opening door de voorzitter
2. Mededelingen
3. Vaststellen notulen ALV d.d. 26 mei 2007 in 
het PMT-gebouw te Schaarsbergen-Deelen 
(onder voorbehoud)
4. Vaststellen begroting 2008
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tieopbrengst) worden vrijgemaakt. De aan
wezige reserves zijn voldoende voor de 
financiering van het komende Muiderslot num
mer, maar naar de toekomst is een funda
mentele herbezinning op de opzet en de 
financiering van het Jaarboek, vanouds het vi
sitekaartje van ons genootschap.. Op grond van 
de financiële situatie kan 2008 kan - ceteris 
paribus - voor dit doel ten hoogste € 3000 
(=36% van de contributieopbrengst) worden 
vrijgemaakt. De aanwezige reserves zijn vol
doende voor de financiering van het komende 
Muiderslot nummer, maar naar de toekomst is 
een fundamentele herbezinning op de opzet en 
de financiering van het Jaarboek onontkoom
baar.

Kosten

Cuypersbulletin en concocaten 2230

Reservering jaarboeken 3500

Website 800

PR 300

Excursies 2225

Symposia 1500

Juridische kosten 1000

Reiskosten 800

Verblijfkosten 420

Telefoon 320

Porti 390

Secretariaatskosten 400

Contributies en bijdragen 125

Kosten betalingsverkeer 113

Overige kosten en onvoorzien 474

Totaal 14597

5. Benoemen nieuwe bestuursleden (onder 
voorbehoud)
6. Wat verder ter tafel komt
7. Rondvraag
8. Sluiting

mailto:dekkersdruten%40hetnet.nl
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In memoriam Arjen Looijenga
— Ludy Giebels

Arjen was zo'n acht jaar voorzitter van de 
werkgroep Amsterdam van het Cuypersge- 
nootschap. In die hoedanigheid heb ik hem zes 
jaar gekend. Wat meteen opviel was dat hij een 
echte intellectueel was met een geestelijke 
bagage die je zelden of nooit meer aantreft. Een 
erudiet, die ook in een gewoon gesprek zo 
zorgvuldig en vooral spits formuleerde dat het 
een lust was naar hem te luisteren. Hij was 
daarbij, zoals je dat wel vaker bij intellectuelen 
aantreft, afstandelijk en ook wat roestig. Niet 
altijd een gemakkelijke man. Maar in de loop 
van de tijd ontdekte ik dat hij een ongelofelijke 
passie had voor de zaken die hem ter harte gin
gen, met name natuurlijk de kerken waaraan 
hij wel heel letterlijk zijn hart had verpand. 
Daarbij had hij ook een soort goedigheid, waar
door je altijd op hem kon rekenen voor de 
goede zaak, al was het nog zo'n nederige 
dienst.
Zo zal ik me altijd een voorval herinneren dat 
ik meemaakte in het begin van mijn functie: 
hoe Arjen een lezing met dia's hield in de duis
tere spelonken van de Thomas van Aquinokerk 
aan de Rijnstraat. De kerk stond op de nomi
natie om afgebroken te worden, wat ook inder
daad is gebeurd. De krakers en buurtactiegroep 
hadden bedacht dat het goed was als de archi
tectonische waarde van de kerk wat meer be
kend was. Zij hadden echter verzuimd om te 
lobbyen om de tegenstanders van sloop en met 
name de deelraad daar ook van te laten genie
ten. Er was dus een wat haveloos groepje aan
wezig, dat nou niet speciaal was geïnteresseerd 
in de merites van de kerk. Zelf had ik als 
nieuweling ook geen idee. Maar daar stond 
dan Arjen met zijn verhaal en zijn prachtige 
foto's (want hij was ook een goed fotograaf). En 
ineens zag je de ongewone, wat sombere en 
strenge schoonheid van die kerk, zijn grote 
waarde als gebouw en invulling van wat 
Berlage voor ogen had gehad met deze wijk, 
waarin hij zelf niets had gebouwd. Ik was 
ervan overtuigd dat, als Arjen de kans had 
gehad zijn verhaal aan de beleidsmakers en 
met name de deelraad te doen, dat er op zijn 
minst twijfel zou ontstaan bij een deel van de 
voorstanders van het sloopbesluit. We hebben
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dat samen nog geprobeerd, maar het was in dat 
stadium te laat.
Arjen's ongelofelijke architectuurhistorische 
kennis en zijn geestigheid waren een belevenis 
op de halfjaarlijkse wandelexcursies van de 
werkgroep, die voor een groot deel op hem 
berustten. Elke keer weer, of het nu de sjofele 
Chassébuurt was of de omgeving van de 
chique Koningslaan, Arjen wist ons telkens 
weer nieuwe interessante bijzonderheden te 
vertellen, nieuw zelfs voor mensen die er al 
jarenlang hadden gewoond.
Dat Arjen zo plotseling niet meer is, is een nog 
nauwelijks te bevroeden slag. Natuurlijk in de 
eerste plaats voor Catharina. Maar ook voor de 
werkgroep Amsterdam is het een werkelijk 
onherstelbaar verlies. In deze omstandigheden 
besef je weer dat dit soort zegswijzen geen lege 
platitudes zijn. Ik weet dat velen van ons heel 
vaak aan hem hebben gedacht in deze dagen en 
herinneringen aan hem werden rondverteld. 
Niet alleen om zijn markante persoonlijkheid 
en zijn charme maar ook om zijn onvervang
bare kennis van de 19de en 20ste-eeuwse archi
tectuur (ook buiten Nederland overigens). Wij 
zullen hem heel erg missen

Meneer Cuypers is niet meer
— Vladimir Stissi

Meneer Cuypers is niet meer. Natuurlijk 
hebben we bij ons genootschap een heleboel 
meneren Cuypers, die heel veel over onze 
naamgever en de negentiende eeuw afweten, 
maar voor mij was er maar één de echte: Arjen 
Looijenga. Dat heeft vooral te maken met één 
van de vele komische anekdotes die hij over 
zijn leven als actievoerder kon vertellen - een 
verhaal trouwens over de allereerste actie van 
het Cuypersgenootschap waar ik bij betrokken 
was: de poging de Zeilstraatbrug in 
Amsterdam te redden. Een succesvolle recht
zaak leidde tot (tijdelijke) stopzetting van de 
illegaal al begonnen sloop, tot grote frustratie 
van de plaatselijke middenstand, die daardoor 
nog langer in de bouwput dreigde te zitten. 
Toen Arjen, die in de buurt woonde, bij zijn 
slager eens peilde wat die er nu van vond, 
antwoordde die dan ook 'Als ik die meneer 
Cuypers te pakken krijg, dan neem ik hem te 
grazen!'. Hij was dichterbij dan hij dacht...
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Arjen zat vol met dergelijke verhalen, over 
komische details van acties en over kortzichtige 
bestuurders en ambtenaren. Als hij in vorm 
was, en dat was meestal het geval, kon hij zijn 
tegenstanders genadeloos maar met veel 
humor fileren, en tegelijk zijn eigen standpunt 
glashelder en vol overtuiging verwoorden. 
Soms waren zijn betogen wat hoog gegrepen 
voor minder scherpe denkers, die dat niet altijd 
konden waarderen — vooral niet als er om ze 
gelachen werd zonder dat ze begrepen 
waarom.
De tragiek van Arjen was dat er in de 
Amsterdamse stadsdelen opvallend veel 
ambtenaren en bestuurders van een dergelijk 
kaliber rondlopen (de goeden niet te na gespro
ken). Bovendien zijn in de laatste jaren (poli
tieke) afspraken, procedures en regels steeds 
belangrijker geworden, en is er ook in de mo
numentenwereld steeds minder ruimte voor 
creativiteit en vooral voor goede argumenten. 
Arjen had het daar - begrijpelijkerwijs - vaak 
moeilijk mee en werd er soms ook wel bitter en 
moedeloos van, en cynischer dan misschien 
gezond is voor een mens. Tegelijk vond hij het 
vaak moeilijk zich bij het schijnbaar onvermij
delijke neer te leggen, bleef hij geloven in de 
kracht van argumenten, en hield hij dapper, fel 
en eigenwijs vol.
De voor Arjen zo typische combinatie van 
passie en eigenzinnigheid maakte hem wel 
soms tot een moeilijk mens. Wij hebben af en 
toe fel gediscussieerd en een paar keer heeft 
Arjen zijn lidmaatschap van het genootschap 
bijna opgezegd omdat hij vond dat we als 
bestuur bepaalde zaken te veel lieten liggen. 
Maar als je doorpraatte en je eigen positie 
uitlegde, trok hij altijd bij of moest je hem gelijk 
geven. Anders dan veel van zijn tegenstrevers 
luisterde Arjen namelijk wél altijd naar argu
menten, om ze te pareren met zinnige tegenar
gumenten of om ze in zijn eigen standpunt te 
verwerken. Zo werd een begin van ruzie nor
maal gesproken snel weer een redelijke 
uitwisseling van punten en konden beide par
tijen verder.
Het is nog steeds onvoorstelbaar dat die altijd 
leerzame gesprekken met Arjen er nooit meer 
zullen zijn. Ook de vergaderingen van de kring 
Amsterdam kan ik me zonder Arjen als voorzit
ter niet voorstellen. En hoe zal het zijn zonder
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zijn erudiete bijdragen aan de Amsterdamse 
excursies, waar in de stad die ook maar 
plaatsvonden? Weinig mensen weten meer van 
het negentiende- en twintigste-eeuwse Amster
dam en kunnen dat zo sappig vertellen ook. Nu 
pas valt op dat, hoe actief Arjen ook was, zoveel 
van die kennis, die altijd beschikbaar was als je 
erom vroeg, nooit is opgeschreven. Er is een 
grote leegte gevallen in ons genootschap, en we 
kunnen alleen maar hopen dat de herinnering 
aan Arjen en de inspiratie die van hem uitge
gaan is, die leegte een beetje opvult.

♦

Herinnering aan Pieter
Singelenberg
(2 augustus 1918 - 20 februari 2007)
— Wies van Leeuwen

Op 20 februari overleed ons erelid prof. dr. 
Pieter Singelenberg. Tot kort voor zijn dood 
bleef hij de vitale, charmante en geïnter
esseerde intellectueel. Vol zorg voor zijn zieke 
vrouw met wie hij meer dan zestig jaar 
getrouwd was, vol belangstelling voor de actu
aliteit. Zo was hij een van de lezers van het 
manuscript van mijn Cuypersbiografie, waar 
hij naar heeft uitgezien. Het hoofdstuk over 
Cuypers en zijn relaties heeft hij jammer 
genoeg niet meer kunnen lezen en van com
mentaar voorzien. Op de excursies van het 
genootschap was hij een graag geziene gast, 
die tijdens de ledenvergadering geregeld aan
dacht vroeg voor bedreigde monumenten, 
maar daarbij ook benadrukte dat we 'van het 
heden geen knekelhuis van het verleden' 
moesten maken.

Hij was altijd geïnteresseerd in behoud, maar 
ook in het nieuwe. Dat maakte hem tot een fer
vent bewonderaar van H.P. Berlage en Gerrit 
Rietveld, wier werken en opvattingen hij ook 
degelijk en kritisch onderzocht heeft. Dat blijkt 
ondermeer uit zijn in 1972 stijlvol uitgegeven 
proefschrift (nu bij De Slegte te koop overi
gens). Als wetenschappelijk medewerker te 
Utrecht en vanaf 1978 tot 1985 als hoogleraar in 
Nijmegen heeft hij kunsthistorici geschoold in 
de minutieuze maar ook liefderijke analyse van
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gebouwen. Met veel innerlijk plezier legde hij 
de bezoekers van zijn Utrechts Rietveldhuis de 
ingenieuze ruimtelijke indeling van toilet en 
badkamer uit. In zijn Haagse woning behan
delde hij met graagte de constructieve details 
van zijn originele Rietveldmeubels en wees en 
passant op de bijzondere glas- en keramiekcol- 
lectie van zijn vrouw. In het Amsterdamse 
Rijksmuseum wist hij twee jaar geleden de ver
baasde rondleider te vertellen hoe hij voor het 
eerst het museum bezocht, als ik het me goed 
herinner ergens in het voorjaar van 1929.

Deze verhalen deden hem plezier, maar hij 
bleef daarbij zijn eigen, kritische zelf. Zo heeft 
hij als lid van de Monumentenraad steeds weer 
de belangen van het historische monument 
verdedigd. Daarvoor ging hij ook de barricaden
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op. Soms haast letterlijk zoals bij de demon
stratie voor het behoud van het gebouw van 
verzekeringsmaatschappij De Utrecht in het 
begin van de jaren zeventig. De oproerpolitie 
stond al klaar! Zijn rol binnen het Cuypersge- 
nootschap was wat ingetogener, maar niet min
der effectief. Bij de Raad van State verdedigde 
hij scherp en met kracht van argumenten de 
waarde van de Cuypersuitmonstering van de 
Sint-Servaaskerk te Maastricht. Bij de onder- 
handelingen over de verbouwing van de Beurs 
van Berlage - een van zijn oogappels - heeft zijn 
diplomatieke houding geleid tot begrip voor de 
architectuurhistorische waarden bij de gebrui
kers, het Nederlands Philharmonisch Orkest. 
We denken in dankbaarheid terug aan zijn 
gedrevenheid en zijn warme belangstelling 
voor het wel en wee van het genootschap.

♦
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Ge hebt u maar te vertoonen 
Woorden bij de presentatie van 'Pierre 
Cuypers architect (1827-1921) in Roermond, 16 
september 2007
— Wies van Leeuwen

'Ge hebt u maar te vertoonen om de menschen 
in te palmen' schrijft Nenny Cuypers- 
Alberdingk Thijm in november 1860 aan haar 
man. Als biograaf kan ik zeggen dat de 
charmes van de Roermondse bouwmeester 
zich niet alleen uitstrekken tot zijn opdracht
gevers. Pierre Cuypers heeft meer dan tachtig 
jaar na zijn dood nog steeds aantrekkings
kracht, vooral op kunsthistorici. Na jaren van 
onderzoek verveelt hij me nog steeds niet. Ook 
andere onderzoekers blijven lang in zijn ban. 
Denk onder meer aan Guido Hoogewoud, Fons 
Asselbergs, Bernadette van Hellenberg Hubar 
en Aart Oxenaar. Net als ik, zoeken zij in hem 
de fascinatie met de bouwkunst, maar ze vin
den ook een mens van vlees en bloed. Uit de 
brieven en tekeningen is, soms onverwacht, 
veel van het persoonlijke te lezen.

Cuypers is een merkwaardig mens, moeilijk in 
woorden te vangen. Omstreden ook. Hier in de 
Munsterkerk hangt zijn geest. Dit is altijd zijn 
'eigen' kerk geweest: 'een der volmaaktste 
kerken wat conceptie en constructie aanging7, 
zegt hij zelf. Hier begon hij zijn loopbaan als 
bouwmeester met de restauratie van het koor. 
Hier speelde zijn eerste Roermondse conflict, 
over de bouw van de vier torens. De gemeente 
vraagt Viollet-le-Duc als scheidsrechter, niet 
wetend dat Cuypers al een jaar geleden met 
zijn Franse vriend tot overeenstemming is 
gekomen. Ze doen of ze elkaar niet kennen en 
de Fransman kiest natuurlijk voor het plan 
Cuypers. Zijn oude vrienden keren zich van 
hem af, nadat hij de reeds goedgekeurde plan
nen ook nog eens verandert. Dat is hij zo 
gewend, hij blijft her-denken en veranderen en 
dat vinden opdrachtgevers niet gemakkelijk. In 
de Amsterdamse Posthoomkerk exploreert hij 
de Munsterkerk als ideaal model voor de 
stadskerk van de negentiende eeuw. Hij maakt 
de kolommen slanker, rekt de pijlers. Vol 
vertrouwen in eigen kunnen wil hij de mid
deleeuwen verbeteren en overtreffen. De 
Munsterkerk draagt van buiten nog steeds zijn
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stempel. De torens zijn na de aardbeving van 
1992 met zorg hersteld als typerende toevoe
ging uit de negentiende eeuw. Daarmee heeft 
Cuypers van de kerk een driedimensionaal his
toriestuk gemaakt.

Hoe hij in zijn eigen gotische wereld de werke
lijkheid verbeterde is hier binnen in de kerk 
niet meer te zien. Daar zijn sinds 1959 de 
meubels en decoraties verdwenen. De 
schilderingen zijn afgehakt, van het hoogaltaar 
zijn alleen nog de luiken overgebleven. Ze wor
den nu in het museum tentoongesteld. 
Gelukkig is de koperen lichtkroon, verbeelding 
van de Hemelse stad Jeruzalem, blijven 
hangen. Dit stuk symboliseert de hogere 
betekenis van de bouwkunst voor Cuypers. 
Ook elders zijn gave werken van Cuypers door 
sloop en zuivering gedecimeerd. Het grootste 
verlies is misschien de Amsterdamse Maria 
Magdalenakerk aan de Spaardammerstraat, 
met haar fascinerende silhouet. De 
Maastrichtse Servaaskerk, met haar unieke 
kleurenschema is in 1981-1992 volledig ont
takeld. Daartegenover staat dat de voornaam
ste zalen van het Amsterdamse Rijksmuseum 
nu in de oorspronkelijke kleuren worden her
steld. En nu maar hopen dat ook de unieke 
marmeren preekstoel van de Servaaskerk, die 
blijkbaar nog steeds ergens ligt opgeslagen, zo 
snel mogelijk in ere wordt hersteld. Hij neemt 
niet voor niets een ereplaats in in mijn boek.

Cuypers maakt het de onderzoeker en zeker 
zijn biograaf niet gemakkelijk. Alleen al het feit 
dat hij ruim 450 meter aan archief heeft 
achtergelaten met duizenden tekeningen en 
brieven, is een belemmering van formaat. Die 
stukken geven een intrigerend beeld, soms een
duidig, vaak diffuus, dan weer dubbelzinnig. 
Het zijn spannende brokken en fragmenten van 
een leven, soms verhelderend, soms verhul
lend. De Stuers noemt hem gedienstig, mede
werkers noemen hem een dictator. Hij is ijdel, 
laat zich in 1897 en in 1917 graag huldigen, 
vooral door de jongeren. Berlage ziet in zijn 
werk 'de ontroering van het volkomen meester
schap over den vorm'. Het werk is 'van een 
klassieke, dat is blijvende waarde', meent hij. 
Hij wordt als een held bewonderd en bij zijn 
begrafenis, hier in Roermond, loopt het land 
uit. Voor welke architect gebeurt dat nu nog?
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Zelf schrijft hij in een ontboezeming aan zijn 
vrouw: 'Mijn prikkelbaar en zoo zeer gevoelig 
wezen heeft zeker voor anderen die om mij 
heen moeten leven veel onaangenaams, maar ik 
kan er zoo weinig aan doen en dikwijls, ja zeer 
dikwijls, barst ik in tranen uit wanneer ik alleen 
ben en over dit alles nadenk!' Zijn zoon Joseph 
moet haast depressief zijn geworden van zijn 
dominante vader met zijn voortdurende kri
tiek. Ook zijn dochter Mia heeft het moeilijk als 
hij haar huwelijk met de Chinees Taen err 
Toung wil verhinderen. Hij vindt dat zijn 
dochters steevast de verkeerde man kiezen. 
Tegelijk durft diezelfde dominante man in het 
zakelijke conflict met zijn compagnon Stoltzen- 
berg geen besluit te nemen. Hij aarzelt, tot het 
faillissement van Cuypers-Stoltzenberg in 1892 
hem haast overvalt. Tussen al die perikelen 
door bouwt hij onvermoeibaar aan het roman
tische beeld aan van de eigenzinnige, 
onafhankelijke, geniale bouwkunstenaar. Van
daar op zijn derde Amsterdamse huis de 
spreuk: 'Jan bedenckt et/ Piet volbrenght et/ 
Claesgen laeckt et/ Ach wat maeckt et'.

Tijdens het schrijven heb ik heb gemerkt dat je 
als biograaf een voorsprong hebt op het onder
werp van je studie. In tegenstelling tot Cuypers 
weet ik bij het lezen van de bronnen al hoe zijn 
leven verloopt. Maar je weet niet altijd meer 
dan hij. Veel gedachten en gevoelens zijn niet 
meer te achterhalen. Je kunt ze alleen nog lezen 
achter de feiten en tussen de brieven en andere 
stukken. Ik kan Cuypers niet meer 
vragen hoe het werkelijk geweest is.
Het valt niet altijd mee om met die 
beperkingen toch een biografie te 
schrijven, die recht doet aan werk en 
persoonlijk leven. Dat heb ervaren 
toen ik wekenlang zocht naar de 
samenhang in het leven van Cuypers, 
de organisator, projectontwikkelaar, 
huisvader en ondernemer. Een mens 
die levenslang werd gedreven door 
de bouwkunst. Het is schrappen en 
filteren, boren en schaven, vaak 
stroomt het vanzelf, soms gaat het 
moeizaam.

Ik heb daarbij gelukkig hulp en steun 
gehad en wil enkele mensen in het 
bijzonder bedanken. Gerard

Rooijakkers heeft me, na mijn eerste hoofdstuk, 
in overdrachtelijke zin stevig door elkaar 
geschud. Ik ben blij dat hij me bij een glas wijn 
op het goede spoor heeft gebracht. Zo heb ik 
leven en werk van Cuypers kunnen bundelen 
rondom de thema's Relaties, Ruimte, Tijd en 
Nalatenschap. Bemadette van Hellenberg 
Hubar is steeds een goede genius geweest, 
heeft steeds haar gedachten en ideeën over 
Cuypers met me gedeeld en daardoor het boek 
verbeterd en verrijkt. Mijn vrouw Miriam heeft 
het manuscript nog vaker gelezen dan ik. 
Daardoor is het nog beter geworden. Mijn 
kinderen, Daniël en Maris, hebben jarenlang 
gastvrijheid geboden aan een vijfde gezinslid. 
Hij was weliswaar niet zichtbaar, maar toch 
nadrukkelijk aanwezig, niet altijd een 
gemakkelijke huisgenoot.

Last, but not least bedank alle redders en 
liefhebbers van Cuypers en zijn werk. Aan hen 
draag ik mijn boek op. Ook de sponsors die het 
onderzoek en het boek hebben mogelijk 
gemaakt, het Stedelijk Museum Roermond, de 
fotografen van Monumenten-zorg en vooral 
het Cuypersgenootschap, zij hebben allemaal 
een hoek- of een sluitsteen bijgedragen. Het is 
mij een groot genoegen de eerste biografie 
sinds 1897 te overhandigen aan Pierre Cuypers, 
nazaat van Cuypers en aan Vladimir Stissi, 
voorzitter van het Cuypersgenootschap. Pierre 
Cuypers zal vervolgens een passage uit de 
biografie van zijn voorvader lezen.

Pierre Cuypers 
architect 1827 
- 1921

Er is al veel gezegd en geschreven over de 
mooie biografie van Wies. Elders in dit tijd
schrift kunt u de rede lezen die hij hield toen 
zijn boek op 16 september jl in Roermond werd 
gepresenteerd. In plaats van de zoveelste 
beschrijving van de inhoud van Pierre Cuypers, 
architect 1827 - 1921 (Zwolle 2007) dat u als lid 
van het Cuypersgenootschap met korting kunt 
aanschaffen en waarvan u de inhoud kunt bek
ijken op verschillende websites, hierbij een kort 
fragment.

'Zijn meest indrukwekkende Amsterdamse 
kerksilhouet realiseert Cuypers in de nieuwe 
Spaamdammerbuurt, aan de stadsrand buiten 
de Willemspoort. Het is een onmogelijke 
locatie, een wigvormig perceel ingesloten 
tussen spoor en weg. Een tweede straat komt 
na een stevig conflict tussen het gemeen
tebestuur en de 'Commissie voor de bouw van een 
Rooms-Katholieke kerk buiten de Willemspoort' ver
vallen. De Maria Magdalenakerk (1889-1891) 
mag niet veel kosten. Het is het oude steeds 
terugkerende dilemma: 'met de geringste midde
len een ruim en waardig gebouw te stichten, dat ook 
in de toekomst aan de behoeften van een zich uitbrei
dend kerspel blijft voldoen en een schoon mid
delpunt vormt van een nieuw kwartier’. Cuypers 
lost het probleem op zijn bekende, ingenieuze 
wijze op: hij analyseert het perceel, ontleent 
daaraan een logische plattegrond, past die op 
het terrein en vult de resterende ruimte met 
kapellen en nevenruimten. Voor de 
Spaamdammerbuurt schuift hij net zolang tot 
hij op het driehoekige lapje grond een 
kruiskerk kwijt kan. De dwarsschepen krijgen 
tweezijdige sluitingen die de rooilijn volgen. 
Naast het koor tekent hij dubbele kapellen naar

het model van de Trierse Liebfrauenkirche, in 
breedte uitwaaierend over het terrein. De punt 
van het perceel vult hij met een gerende schip- 
travee, voorafgegaan door een zeshoekige 
voorhal met portaal. Het gedeelte dat nu nog 
resteert wordt gevuld met nevenruimten, trap- 
torens en pastorie. Zo ontstaat een plattegrond 
die met zijn golvende belijningen en insnoerin
gen de rooilijn volgt. De wisselwerking tussen 
de beperkingen van het perceel en de cre
ativiteit van de architect leidt tot een inge
nieuze oplossing en een bijzondere ruimtelijke 
werking.'

Ledenaanbod Cuypersgenootschap 
Voor leden van het Cuypersgenootschap geldt 
een speciale ledenprijs bij vóórintekening: € 
34,95 inclusief verzendkosten. Bestellen kan 
schriftelijk of per e-mail: Secretariaat 
Cuypersgenootschap, Postbus 575, 6800 AN 
Arnhem
Speciaal e-mail adres voor het boek: cuypers- 
genootschap@gmail.com, onder vermelding van 
naam, adres, postcode, woonplaats, telefoon
nummer, e-mailadres + het gewenste aantal.

PJ.H. Cuypers 
1827-1921. Het 
complete werk

Jan Bank, Hetty Berens, Gonda Buursma, Loes 
van Harrevelt, Ida Jager, Erik de Jong, Barbara 
Laan, Jan de Maeyer, Mariet Willinge, Auke van 
der Woud

Zelden is een Nederlandse architect bepalender 
geweest voor het beeld van zijn tijd dan de 
Roermondse architect Pierre Cuypers (1827- 
1921). Niet alleen bekende bouwwerken als het 
Rijksmuseum en het Centraal Station in 
Amsterdam hebben zich vastgezet in het 
nationale bewustzijn, ook de vele katholieke

mailto:cuypers-genootschap%40gmail.com
mailto:cuypers-genootschap%40gmail.com


12 2007 - 3 Cuypersbulletin Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap 2007 - 3 13

kerkgebouwen met hun neogotische torens 
horen onverbrekelijk bij het beeld van 
Nederlandse steden en dorpen. 
Dit is het eerste alomvattende overzichtswerk 
van het enorme oeuvre van Cuypers. 
Gebonden / 400 pagina's / Nederlandse editie 
€ 59,50

Met behulp van de bon in de folder die bij dit 
bulletin is gevoegd, kunt u het boek met een 
korting van € 10,- bestellen.

Schoonheid als 
hartstocht 
Heen Montijn

In opdracht van stedelijk museum Het huis van 
Cuypers in Roermond schreef Heen Montijn 
'Schoonheid als hartstocht' . Haar boek is wel 
getypeerd als 'Cuypers voor beginners'. Het is 
een rijk geïllustreerd boek waarin onder meer 
vanuit het oogpunt van de materiele geschiede
nis gekeken wordt naar het reilen en zeilen van 
Cuypers, zijn bedrijf en zijn familie en de 
milieus waarin hij verkeerde.

In haar boek plaatst Heen Montijn de persoon 
Cuypers en zijn ideeën in een brede cultuurhis
torische context. Zij legt uit waarom deze 
bevlogen bouwmeester door velen wordt 
gezien als aartsvader van de moderne 
Nederlandse architectuur. Ze neemt de lezer 
mee naar Roermond, de geboorteplaats van 
Cuypers, waar hij voor zichzelf een uniek huis 
bouwde: het huidige museum van Roermond. 
Ook schetst ze zijn leven in Amsterdam, waar 
hij gevierd was, maar ook omstreden.

Op de site Cuypersjaar.nl kunt u een voorproef
je nemen van dit boek. Bij Publicaties/ blik 
vooruit vindt u het hoofdstuk 'Leven en 
reizen'.

Schoonheid als hartstocht is een geïllustreerde 
uitgave ter gelegenheid van de Cuypers-ten- 
toonstelling in het Stedelijk Museum 
Roermond, van 15 september 2007 t/m 13 ja
nuari 2008.

Achterin dit bulletin vindt u een bon waarmee 
u dit boek met korting kunt kopen.

♦

Nieuwe inzichten in Maastricht
— Hugo Landheer

Het Internationaal Congres over de kerken
bouw van af 1945 in het gebied van Maas en 
Rijn dat op 28 en 29 september in het Regionaal 
Historisch Centrum Limburg in Maastricht 
werd gehouden, was het eerste in zijn soort. De 
diversiteit aan deelnemers en het grote aantal 
sprekers bood de aanwezigen een breed 
overzicht van onderwerpen. Dat bracht opval
lende overeenkomsten en verschillen aan het 
licht.

Kort na een congres is het vaak niet mogelijk 
meer dan een eerste indruk te geven van de 
inzichten die het heeft opgeleverd. Duidelijk 
kwam naar voren dat de periode 1945 -1964 in 
alle gebieden een tijd van vernieuwing was. 
Dat uitte zich evenwel overal anders. In 
Duitsland werkte men vooral aan de wederop
bouw van de kerkelijke infrastructuur waarbij 
ver Vaticaans Concilie een belangrijk ijkpunt 
was. Belgisch Limburg maakte tot 1967 deel uit 
van het bisdom Luik. Daar wilde men na de 
moeilijke oorlogsjaren vooral in samenwerking 
met de burgerlijke overheid streven naar de 
realisatie van een hecht geloofsleven. In 1967 
resulteerde een en ander in de oprichting van 
het bisdom Hasselt, waardoor men geloofde 
dat het kerkelijke werk veel effectiever zou 
kunnen worden georganiseerd. In het bisdom 
Roermond was vooral in het noordelijke deel 
van de provincie sprake van veel schade en in 
grote eendracht werd gewerkt aan de 
wederopbouw. Ook de nieuwbouw van kerken 
kreeg veel aandacht om de snel groetende 
bevolking te voorzien van adequate zielzorg.

I

I
!

Desondanks bleek halverwege de jaren zestig 
dat men te optimistisch was geweest: in steeds 
meer kerken kwamen steeds minder gelovigen.

De omstandigheden waarin de kerk moesten 
worden opgebouwd, verschilden enorm. In het 
Rijnland was in de eerste jaren na de oorlog 
sprake van een haast apocalyptische verwoest
ing Steden als Keulen en Düren lagen bijna 
volledig in puin. Met de rugwind van het 
economisch herstel slaagde het in het aartsbis
dom Keulen erin om vanaf het begin van de 
jaren vijftig een begin te maken met de her
bouw en in veel gevallen de nieuwbouw van 
parochiekerken. Daarbij werden architecten 
van naam ingeschakeld die voor de oorlog al 
hun sporen hadden verdiend. Namen als 
Rudolf Schwarz, Dominikus Böhm, Hans 
Schwippert en Emil Steffann stonden borg voor 
een kwalitatief hoogstaande kerkarchitectuur 
waarin ruimte was voor liturgische 
vernieuwing en veel kunst. Een groot aantal 
kerken werd gerealiseerd. Helaas heeft 
datzelfde bisdom Keulen nu te veel kerken en 
is men bezig met jet maken van een beschrij
ving en inventarisatie van het bezit.
In Belgisch Limburg was de situatie geheel 
anders. Daar was van verwoestingen als 
gevolg van de oorlog nauwelijks sprake. 
Slechts drie kerken werden zwaar beschadigd. 
In het bisdom Luik en later het bisdom Hasselt 
richtte men zich op de bouw van kerkge
bouwen die konden dienen als centrum voor 
het parochieleven. In het bisdom Roermond 
was tot laat in de jaren vijftig sprake van een 
periode van kerkelijke hoogconjunctuur. 
Daarna kreeg men steeds meer te maken met 
de gevolgen van de liturgische vernieuwingen 
van Vaticanum II. Een conservatieve reactie 
was daar het gevolg. Binnen zeer korte tijd 
veranderde de Nederlandse kerkprovincie van 
oogappel in probleemgebied. Het congres 
werd besloten met een (regenachtige) excursie 
langs drie kerken in de omgeving.

Al met al een interessant congres dat verwon- 
derding opriep over het gebrek aan contact en 
samenwerking tussen de verschillende bis
dommen binnen de regio. Terwijl daarvoor 
toch wel aanleiding bestond. Een klein puntje 
van kritiek: sommige sprekers overschreden de 
hun toegemeten spreektijd, waardoor er aan

het eind van de dag en bij de afsluiting van het 
congres te weinig tijd resteerde voor reflectie 
en discussie. De evaluatie had iets meer aan
dacht verdiend, zeker gezien de tijd die veel 
deelnemers hadden besteed aan de voorberei
ding en het onderzoek. Antoine Jacobs en Bart 
Wiekart zorgden in nauwe samenwerking met 
het organisatiecomité dat alles vlekkeloos ver
liep.

l o c a t ie %• . DATOMjwlflt:
Regionaal Historisch Centrum lintburg ' 28-29 september 2UO7 
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Een bekend bouwmeester.
Bij Gosschalks honderdste
sterfjaar
— Wilfred van Leeuwen

In het Cuypersjaar 2007 zouden we haast ver
geten dat er gegronde reden is voor een ander 
architectenjubileum. Daarom in dit bulletin 
aandacht voor leven en werk van I. Gosschalk, 
die in 1907 overleed.

Onlangs verkozen de lezers van de Volkskrant 
het station van Groningen tot het mooiste sta
tion van Nederland. Onbedoeld was dat dan 
toch nog een kleine publiekshommage aan 
Isaac Gosschalk, de architect van het station, 
die op 10 oktober 1907 overleed. Voor wat zo'n 
uitverkiezing waard is; waarschijnlijk evenveel 
als de verkiezing van de Grootste Nederlander. 
Toch zijn smaakverschuivingen altijd interes
sant. Decennialang was het station van 
Haarlem de publieksfavoriet, althans bij soort
gelijke discussies op feesten en partijtjes. Het 
verre station van Groningen, dat er wat treurig 
bijstond achter het Peerd van Ome Loeks, was 
relatief onbekend, dus onbemind en bovendien 
negentiende-eeuws. De restauratie van de sta
tionshal (waaraan ons Jaarboek van 1998 uit
voerig aandacht besteedde) heeft mede de aan
dacht op het gebouw gevestigd. Overigens,
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wat zal over 30 jaar als het mooiste station wor
den gezien: dat van Enschede?
Samen met de restauratie van Reguliersgracht 
63 in Amsterdam door Stadsherstel is de 
restauratie van het Groningse station een licht
punt in de verder weinig florissante geschiede
nis van Gosschalks oeuvre gedurende de 
afgelopen honderd jaar. Zij was niet zozeer te 
danken aan onze institutionele monumenten
zorg, die log en bureaucratisch is en een hekel 
heeft aan architectenoeuvres, als wel aan de 
gedrevenheid van één man, de toenmalige 
regiomanager van de NS. Nee, als Gosschalks 
werk een toetssteen zou zijn voor de effec
tiviteit van onze monumentenzorg in de 
afgelopen 30 jaar, dan is het buitengewoon 
treurig met die monumentenzorg gesteld. Alle 
deskundigheid en goede publicaties van kunst
historici bij de monumentendiensten ten spijt, 
tussen kunst-historid en beleid (regioconsulen- 
ten e.d.) gaapt daar nu eenmaal een groot gat. 
Honderd jaar na Gosschalks dood is veel van 
zijn werk verdwenen en wat nog resteert en op 
monumentenlijsten is geplaatst, wordt 
momenteel in rap tempo door on
oordeelkundige 'restauraties' en 'gevelreinigin- 
gen' weggepoetst. Van een aantal panden is 
bijvoorbeeld de rode kleurtoeslag die 
Gosschalk toepaste geheel weggespoten. 
Onlangs werd het dubbele woonhuis Plantage 
Middenlaan 20AB, een zandstenen gevel met 
fijne vroegrenaissandstische decoraties, geheel
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witgesausd. Een nog gaaf, voor Gosschalk 
karakteristiek Palladio-dakvenster in de 
Vossiusstraat werd op banale wijze gemo
derniseerd. Bij de restauratie van de 
Westergasfabriek zijn de groengekleurde vens
ters en de teakkleurig gelakte deuren vervan
gen door vensters en deuren in een slap mo
dernistisch grijs. De ronde, gekleurde ruitjes in 
de beide meterhuisjes zijn niet teruggebracht: te 
veel werk, te duur. Nieuwe gaten zijn in de 
gebouwen geslagen. De zuiveringshal is ver
worden tot een oninteressante aaneenschake
ling van separate ruimten, zonder bijzondere 
ruimtewerking in het interieur. Vrijwel geen 
enkel oorspronkelijk detail is teruggebracht. 
(Hoe anders waren de plannen begin jaren 
negentig.) De Westergasfabriek is gerestaureerd 
als een industrieel monument, niet als het 
hoofdwerk van één van onze meest 
invloedrijke en fijnzinnige architecten. Ik heb 
een monumentenambtenaar eens horen zeggen 
dat het gebouw tot de 'Top-10' van onze negen- 
tiende-eeuwse industriële monumenten 
behoort. Dat is ongeveer hetzelfde als beweren 
dat het Rijksmuseum tot de 'Top-10' van onze 
musea behoort.
Weliswaar zijn genoemde aantastingen deels 
nog 'reversibel' - wat niet gezegd kan worden 
van het onlangs gesloopte zuiveringshuis van 
de Oostergasfabriek - maar het bewijst eens te 
meer dat de waardering voor Gosschalks werk 
een generatie of twee achterloopt bij die voor 
Cuypers, wiens hoofdwerk momenteel voor 
een kwart miljard euro in oude glorie wordt 
hersteld.

Maar genoeg over de voortgaande erosie van 
Gosschalks werk. Het is opwekkender en ook 
interessanter om hier nog eens bij zijn werk stil 
te staan. Door zijn pionierende rol in het 
ontstaan van de Hollandse neorenaissance 
heeft hij voor een belangrijk deel het aanzien 
van onze laatnegentiende-eeuwse architectuur 
en wijken bepaald. De Hollandse neorenais
sance interesseerde lange tijd vrijwel niemand, 
laat staan het ontstaan ervan. Het gold als een 
wat anonieme richting in de schaduw van de 
veel belangrijker geachte kerkelijke neogotiek. 
Men nam aan dat hij op een bepaald moment 
ergens spontaan was opgekomen op de golven 
van laatromantisch 'vaderlands gevoel' en
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nationalisme. Een dergelijk ongearticuleerd 
geschiedbeeld is natuurlijk moeilijk houdbaar.
De neorenaissance bezat protagonisten, pio
niers, mensen die de zestiende en zeventiende 
eeuw daadwerkelijk gingen bestuderen en als 
uitgangspunt voor hun werk namen: 
Gosschalk, Gugel, Springer, Cuypers, 
Godefroy, Molemans en anderen. Toen de 
Hollandse neorenaissance in de jaren tachtig 
van de negentiende eeuw een onverwacht 
groot succes was geworden - wat op zich hele
maal niet zo vanzelfsprekend was -, werd in de 
vakpers menigmaal in de richting van 
Gosschalk gewezen als de voornaamste 
aanstichter ervan, vooral door de combinatie 
van zijn uitgevoerde werk en zijn publicaties.
Dat zijn naam in latere jaren geleidelijk naar de 
achtergrond is verdwenen, is voornamelijk een 
kwestie van historiografie. Het is in ieder geval 
niet de schuld van de feiten.

Van Amsterdam naar Brussel 
Maar laten we teruggaan naar oktober 1907. 
Gosschalk woonde laatstelijk aan de Rue de 
Belle Vue in Brussel, op één van de fraaiste en 
sjiekste punten van de stad, bij het 'Rond Point' 
van de Avenue Louise, met uitzicht op het 
glooiende plantsoen 'Jardin du Roi' en op de 
voorgemeente Ixelles (Elsene). Hij bewoonde 
een thans verdwenen hoekhuis aan het 
plantsoen. De Avenue Louise (lopend van 
Poelaerts Justitiepaleis naar het Ter 
Kamerenbos), de Rue de Belle Vue en het Rond 
Point maakten deel uit van de grootse uitbrei
dingsplannen van Leopold U's architect Victor 
Besme uit de jaren zeventig. Met brede avenues 
en vérdragende zichtlijnen inspireerde Besme 
zich op Haussman's Parijse 'realisaties', al hield 
hij in de regel meer rekening met de plaatselijke 
terreuromstandigheden.
Tussen 1895, het jaar van Gosschalks definitieve 
vertrek uit Amsterdam, en 1898 had hij ook al 
in deze buurt gewoond, namelijk aan de 
Avenue Louise, ter hoogte van de Chaussée de 
Vleurgat en niet ver van de nu beroemde Art 
Nouveau-huizen van Horta en Hankar. Veel 
Nederlanders die deze huizen bezocht hebben 
of die anders in deze buurt wel eens een visum 
voor verre, vreemde landen hebben afgehaald, 
zullen de tegenwoordige Avenue Louise ken
nen als een schoolvoorbeeld van het Brusselse
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'wilde bouwen' uit de tweede helft van de 
twintigste eeuw, dat wil zeggen met een totale 
absentie van enige vorm van schaal, plan of 
welstandstoezicht. Oorspronkelijk echter beza
ten het zorgvuldig op elkaar afgestemde, zeer 
brede straatprofiel en de gevelwand een wel
dadige uniformiteit, verscheidenheid en voor
name allure.
In de Brusselse adresboeken staat Gosschalk 
vermeld als 'architecte et journaliste'. Hij bezat 
een parlementaire accreditatie en schreef voor 
het Algemeen Handelsblad de 'Brieven uit 
Brussel'; zij staan tussen de bijdragen van 
tijdgenoten als Herman Heijermans en Jac. P. 
Thijsse. Ze zijn algemeen-cultureel en politiek 
van inhoud, want anders dan veel van zijn poli
tiek onnozele collega's was Gosschalk een poli
tiek dier. Hij schreef deze brieven op gezette tij
den tot 1903, toen ziektes - onder andere 'tic 
douloureux' of aangezichtspijn, waaraan hij 
tientallen jaren leed - hem het werken definitief 
onmogelijk maakten.
In de Amsterdamse roddelpers deden geruch
ten de ronde dat Gosschalk, 'de bekende bouw
meester' en oud-gemeenteraadslid, een 
fabelachtig honorarium zou hebben ontvangen 
voor de bouw van de beide gasfabrieken, uiter
aard op kosten van de Amsterdamse gasver
bruiker. Menigeen zal dit bevestigd hebben 
gezien in zijn comfortabele woonomgeving in 
Brussel. Inderdaad liet hij zeer forse bedragen 
plus huizen en landerijen na aan diverse

Antwerpse nichtjes en 
pleegkinderen. (Het lot 
van zijn tekeningenar
chief is helaas onbekend.) 
Een eventueel riant hono
rarium is op zichzelf niet 
zo vreemd. De opdracht 
voor de Wester- en 
Oostergasfabriek, met zijn 
reusachtige stokerijen, 
was qua bouwvolume 
mogelijk de grootste die 
in de negentiende eeuw 
aan één particulier archi
tect is vergeven. Vele tien
tallen medewerkers werk
ten in de jaren 1883-1887 
op het bureau-Gosschalk. 
Bovendien, wie zijn

biografie bestudeert, merkt dat de cirkel in feite 
rond was. Ook zijn wieg stond 'op stand'. Hij 
werd in 1838 geboren aan de Nieuwe 
Herengracht, in een verlicht joods milieu. Zijn 
moeder was de dochter van een vermogend 
koopman uit Tiel, die er zelfs een landgoed op 
na hield. Die achtergrond moet Gosschalk, bij 
het ontbreken van een fatsoenlijk stipendium- 
systeem, in staat hebben gesteld om na twee 
jaar Delftse Akademie zijn studie in het buiten
land voort te zetten. Hij studeerde onder meer 
aan het Eidgenössisches Polytechnikum in 
Zürich bij de renaissancist Gottfried Semper en 
bij ingenieur Karl Cullmann, de uitvinder van 
de grafostatica, of grafische weergave van het 
krachtenverloop in constructies. In Zürich 
maakte hij, dankzij enkele medestudenten, 
voor het eerst kennis met het werk van Viollet- 
le-Duc.
Het Zwitserse Polytechnikum had in deze jaren 
een enorme zuigkracht. Gosschalks medestu
denten kwamen onder meer uit onder meer 
Duitsland, Noorwegen, Rusland en Brazilië. 
Hij trok op met Duitse ballingen, onder wie de 
bij verstek ter dood veroordeelde predikant 
Wislicenus (medeoprichter van de 'Freie 
Gemeinden' of Vrije Gemeente) en ver
moedelijk de liberale publicist Ludwig 
Bamberger, die later een geducht tegenstander 
van Bismarck in de Duitse Reichstag zou wor
den. Het is interessant om te zien dat 
Gosschalk, pionier van een sterk nationaal ge

tinte neorenaissance, zijn vormende jaren in 
een internationale ambiance genoot.

Op meerdere terreinen de eerste 
Terug in Nederland bezat hij een wetenschap
pelijke voorsprong op de meeste van zijn colle
ga's. De eerste jaren, 1862-1864, zijn in 
Gosschalks biografie tamelijk obscuur. Hij sloot 
zich mogelijk aam bij een groep in de 
Vereeniging Architectura et Amicitia, onder wie 
Jacob Olie en E. Molemans, die vanaf 1863 in 
enkele 'ideaalprijsvragen' elementen uit de 
Hollandse renaissance opnamen. Olie was le
raar aan de Ambachtsschool en liefhebberde, 
zoals bekend, wat in de fotografie. De gebroe
ders E. en H. Molemans waren timmerman- 
aannemers en makelaars. Als architectuurdil- 
lettanten werden zij echter geëclipseerd door 
de jonge 'Polytechniker' uit Zürich en verdwe
nen daarna enigszins in de anonimiteit. In 1865- 
1868 ontwierp Gosschalk de eerste gebouwen 
in een zuiver toegepaste Hollandse renais
sance. In 1868 stonden zowel aan de overzijde 
van de Singelgracht als aan de overzijde van 
het IJ twee schilderachtige gebouwen met 
trapgevels naar zijn ontwerp: de Heineken- 
brouwerij en het Petroleumentrepot op het 
voormalige Galgenveld. Zij wenkten als het 
ware om de sprong over het water te wagen en 
de stad in beide richtingen uit te breiden. 
Gosschalks belang reikt verder dan alleen een 
stijlvernieuwing. Hij was op meerdere ter
reinen 'the first', of in elk geval één van de 
eersten. Zowel Cuypers als Weissman roemden 
zijn intelligentie en zijn 'vlugge geesf. Hij was 
de eerste Nederlandse architect aan de ETH in 
Zürich; na hem volgden onder meer Berlage, 
Aldo van Eyck en anderen. Hij was de eerste 
belangrijke joodse architect in onze geschiede
nis. Als één van de eersten pleitte hij expliciet 
voor een consoliderend herstel van oude 
gebouwen. Hij was één van de eersten die de 
mogelijkheden van de fabrieksbouw voor de 
architectuur zag. Hij stond aan de wieg van 
verscheidene materiaalinnovaties: zo speelde 
hij (volgens J. de Haan) een doorslaggevende 
rol bij de invoering van de rode Duitse 
verblendsteen en (volgens J.N. Landré) bij het 
decoratieve gebruik van kunststeen.
Daarnaast bezat hij een niet gering ontwerpers- 
talent. Al is zijn neorenaissance voor het 'mo-

deme' oog minder origineel dan Cuypers' 
gotiserende renaissance, zijn ragfijne detail
leringen, jaloersmakend gevoel voor kleurnu
ances en schilderachtige groeperingen behoren 
tot het beste dat onze negentiende-eeuwse 
architectuur te bieden heeft. Zijn coloriet is 
mijns inziens vaak fij-ner dan dat van Cuypers, 
zoals hij onder meer liet zien bij een (door Ineke 
Pey in het Nationaal Archief gevonden) alter
natief ontwerp voor de mozaïekvloer van de 
crypt van de St. Servaaskerk in Maastricht. 
Gosschalks kunstenaarschap is moeilijk in één 
zin samen te vatten. Hij was het type architect 
dat in vrijwel ieder werk met iets nieuws of 
oorspronkelijks kwam, ook als dat werk te kort 
schoot in compositie of indeling of als het een 
eenvoudige 'potboiler' betrof. Zeer verrassend 
vond de architectuurwereld de neorococogevel 
van de bodega van 'Die Port van Cleve' (1887), 
een verrassing die twintig jaar later nóg 
doorklinkt in zijn necrologieën. Hij gaf hiermee 
een eerste aanzet tot de herwaardering van de 
achttiende-eeuwse klokgevel zoals die na 1895 
in het werk van vroege 'traditionalisten' als J.J. 
van Nieukerken en J.W. Hanrath - vroeger met 
de onzalige term 'Urn 1800' aangeduid - is 
terug te vinden.
Een merkwaardig trekje van zijn kunste
naarschap was de minachting die hij aan de 
dag legde voor de architectuurtekening. In zijn 
publicaties trok hij van leer tegen 'habiele teke
naars' en hamerde hij op het belang van het 
'geestesoog' en het 'voorstellingsvermogen'. 
Hij exposeerde zijn werk bij voorkeur door 
middel van foto's, aquarellen en olieverfschets- 
jes. Gosschalk was familie van Jozef Israels en 
leerde hoogstwaarschijnlijk 'Malen und 
Stechen' aan de Münchener Akademie, die 
onder leiding stond van de historieschilder 
Wilhelm von Kaulbach, bekend om zijn uit
spraak 'Geschichte allein ist zeitgemäß'. De 
Haagse kunstenaar Jos Gosschalk sloeg in 1942 
de stemmige aquarellen en schetsboektekenin- 
gen van zijn oom hoog aan. Desondanks was 
Gosschalk geen begenadigd architectuurteke- 
naar ä la Jan Springer. Evenmin was hij een bril
jant organisator zoals Cuypers, die in feite het 
hele ontwerp- en bouwproces van achter de 
tekentafel beheerste. Waarschijnlijk bracht hij 
tijdens het bouwproces en zelfs op de bouw
plaats nog de nodige wijzigingen aan. Het ver-
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schil tussen Gosschalks vaak als 'flodderig' 
ervaren architectuurtekeningen en de grote 
kwaliteit van zijn uitgevoerde werk viel menig 
architectuurtijdschrift op, onder meer de 
Deutsche Bauzeitung, die in 1879 enkele opval
lend positieve regels aan zijn 'Privatbauten' 
wijdde. Genoemd 'verschil' had overigens tot 
gevolg dat Gosschalk weinig prijsvragen voor 
openbare gebouwen won, uitgezonderd het 
Amsterdamse Panoramagebouw. Dat was dan 
wel meteen een voltreffer.
Bij mijn weten een volstrekt unicum in de 
negentiende eeuw is dat hij zijn eerste en laat
ste werk zelf recenseerde. Bij het kantoorpand 
Singel 512 en het station van Groningen wees 
hij op enkele geslaagde onderdelen en op enige 
zwakheden in het ontwerp, zaken die hij 
achteraf gezien anders had moeten doen. 
Impliciet legde hij daarmee vooral de vinger op 
een zwak punt in de vakpers. Die werd immers 
voornamelijk gevuld met droge, feitelijke 
besprekingen van gebouwen, met technische 
verhandelingen, gekissebis tussen strijdende 
facties en oeverloze beschouwingen over 
kwesties als 'waarheid', 'karakter' en stijl. 
Architectuurkritiek zoals wij die nu kennen, 
kwam er nauwelijks in voor, afgezien van wat 
korte 'architectuurpraatjes'. Een architect als 
Gosschalk, die eindeloos wikte en woog over 
het effect van een bepaalde kleurcombinatie of 
over de lichtval op een wit stukje natuursteen 
of een terugliggend vlak, moet het gebrek aan 
respons en collegiaal commentaar als storend 
ervaren hebben. Zelf was hij geabonneerd op 
verschillende buitenlandse tijdschriften.

Een man met vele talenten 
Gosschalk had een veelzijdige actieradius. 
Daarin was hij op zich niet uniek: de negen- 
tiende-eeuwse architect neigde enerzijds naar 
professionalisering en specialisatie, maar werd 
anderzijds op veel terreinen geraadpleegd van
wege zijn ruimtelijke en technische inzichten. 
In het geval van Gosschalk en Lehman kwa
men daar nog eens hun veelzijdige engagement 
en hun publicistische activiteiten bij.
Gosschalk trad op als geleider van werklieden 
naar de Parijse Wereldtentoonstellingen. Hij 
presideerde over de omstreden Wedstrijd voor 
Handwerkslieden in 1892 en over een aantal 
commissies ter verbetering van de woon- en
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werkomstandigheden van de arbeider, waarin 
onder meer ook Berlage en Van der Pek zaten. 
Op zijn eigen werken ijverde hij voor een 
verzekering van werklieden tegen 
ongelukken. Hij was een veelgevraagd 
feestdecorateur (hoewel minder dan Jan 
Springer, maar meer dan Cuypers). Hij is, na 
Cuypers en Lambert Hezenmans, één van 
onze belangrijkste negentiende-eeuwse restau- 
ratiearchitecten. Hij was lid van het College 
van Rijksadviseurs voor de Monumenten van 
Geschiedenis en Kunst. Als gemeenteraadslid, 
schrijver van stedenbouwkundige brochures 
en commissaris van diverse bouwmaatschap
pijen lanceerde hij een pleiade aan steden
bouwkundige plannen, adviezen en ideetjes, 
waarvan sommige ook daadwerkelijk door 
ingenieurs zijn uitgevoerd, zij het meestal in 
gewijzigde vorm: het Frederik
Hendrikplantsoen en het Kastanjeplein in 
Amsterdam, (waarschijnlijk) het Emmapark in 
Den Haag, de Trompenberg in Hilversum, de 
doorgraving van de Buiksloterham (uitein
delijk resulterend in het gesjeesde Johan van 
Hasseltkanaal) en de demping van de 
Nieuwezijds Voorburgwal. De zogeheten 
amendementen-Gosschalk uit 1877 brachten 
verbeteringen in het uitbreidingsplan-Kalff 
aan, zoals de verbreding van de Ceintuurbaan 
van 20 naar 30 meter. Als Hoofdingeland en 
adviseur van een aantal polders en veenderi
jen ten zuiden van Amsterdam bezat hij een 
vrij uitgebreide waterbouwkundige biblio
theek.
Onder onze laatnegentiende-eeuwse archi
tecten was Gosschalk waarschijnlijk de meest 
uitgesproken politieke liberaal. Behalve in de 
Amsterdamse gemeenteraad deed hij zich 
gelden in liberale spreekbuizen als de 
Nederlandsche Spectator, het Algemeen 
Handelsblad, De Amsterdammer, de 
Amhemsche Courant en De IJ- en Amstelbode 
(een opruiend blaadje, volgens Lehman, die 
nauwer dan Gosschalk gelieerd was aan de 
Amsterdamse elite). Daarmee plaatste hij 
zichzelf in het modem-liberale gedachtegoed 
van mensen als Carel Vosmaer, Mark Prager 
Lindo ('Den ouden Heer Smits'), Reinier 
Bakhuizen van den Brink en Gerard Keiler. 
Zijn stijl is beïnvloed door zowel de Spectator 
als door Jozef Alberdingk Thijm, wiens archi-
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tectuurpublicaties in de Dietsche Warande hij 
bewonderde.
Overtuigd Thorbeckiaan, evolueerde hij van 
progressief, wild om zich heen slaand jong-li- 
beraal in de jaren zestig naar min of meer 
oudliberaal en 'anti-Takkiaan' - tegen het alge
meen kiesrecht - in de jaren negentig. In 1887 
was hij de architect en supervisor van de 
Aprilfeesten ter gelegenheid van de 70ste ver
jaardag van Koning Willem III, door historici 
vaak gezien als een mijlpaal in de geschiedenis 
van het liberaal-orangistisch nationalisme. Hij 
lijkt de verpersoonlijking te zijn van de koppe
ling tussen de Hollandse neorenaissance en het 
politieke liberalisme. We moeten het begrip 
'liberalisme' dan vooral niet te statisch opvat
ten. Gaandeweg zag Gosschalk, net als oudli- 
berale historici als Fruin en Blok, het liberal
isme vooral als bovenpartijdig en 'vrijgevig'. 
Enerzijds bereed hij liberale stokpaardjes, zoals

Nieuwe leden
Ons genootschap mag zich verheugen in een gestage stroom nieuwe leden. Met ingang van dit nummer laten 
wij u iedere keer kennismaken met een nieuw lid van het CG. In dit nummer aandacht voor: Jan Visser

Sinds wanneer bent u lid van het CG?
Sinds 2006

Waar woont u?
In Almere - Haven

Hoe bent u in contact gekomen met het CG? 
Via artikelen in kranten en vakbladen

Waarom bent u lid geworden van het CG?
De aanleiding was mijn zoektocht naar instellingen 
die van nut kunnen zijn voor een bewonersbelan
genvereniging in Almere-Haven. Dit stadsdeel met 
ongeveer 23.000 inwoners is een zeer geslaagd voor
beeld van de stedenbouw uit het begin van de jaren 
zeventig. De bewoners zijn er zo tevreden over dat 
bij onderzoek door de gemeente vorig jaar bleek dat 
zeventig procent er nooit meer weg wil! Voor de 
gemeente is dat geen beletsel om allerlei plannen 
voor inbreiding (wat een woord!) en zelfs voor bui
tendijks bouwen te concipiëren. Zelfs sloop en 
nieuwbouw op een mooie plek bij het Gooimeer is al 
langs gekomen

Wat trekt u aan in het CG?
De kennis en ervaring op het gebied van juridische
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in zijn kritiek op de oprichting van de gere
formeerde Vrije Universiteit en op de 'kunst- 
drijverij' van in zijn ogen dogmatische 
katholieken als De Stuers en Cuypers. 
Anderzijds keerde hij zich tegen misplaatste 
'papophobie' en antiklerikalisme. Aldus 
dichtte hij zich een rol toe als 'vrijgevig liberaal' 
(term van Fruin), die boven de strijdende parti
jen in protestants-katholiek Nederland stond. 
Dat geldt in zekere zin ook voor zijn eigen 
werk. De juxtapositie van renaissance en flam
boyante gotiek, die vooral in zijn latere werk is 
te vinden, is een neerslag van zijn ideologische 
en esthetische liberaliteit en anti-dogmatisme. 
Ideologie en esthetiek gingen ook hier, zoals zo 
vaak in de negentiende eeuw, hand in hand. 
Helaas voor Gosschalk liep zijn liberale en 
genereuze wereld op haar eind. De toekomst 
was aan de dogmatici.

acties. Een beschermd stadsgezicht kunnen wij met 
onze jonge wijk niet worden, maar wij zijn op zoek 
naar juridische middelen om ons te beschermen 
tegen de diverse bedreigingen. Het genootschap heeft 
ervaring met meestal oudere gebouwen en stads
gezichten. Toch leek het mij leerzaam om als lid 
gebruik te maken van de ervaring van het 
Cuypersgenootschap.

Gaat u ooit mee met de excursies?
Ik heb nog niet deelgenomen aan een excursie maar 
zal dat zeker doen in de nabije toekomst.

Kijkt u ooit op de website van het CG en zo ja 
wat vindt u van die site? 
jazeker. Op jullie goed toegankelijke website heb ik al 
wat rondgekeken.

Bezoekt u activiteiten die worden georga
niseerd in het kader van het Cuypersjaar?
Ik ga zeker naar enkele van de tentoonstellingen die 
dit jaar worden georganiseerd

Meer informatie over de bouwplannen in Almere - 
Haven is te vinden op www.almere-haven.net

http://www.almere-haven.net
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Wederopbouw en welvaarts- 
staatiarchitectuur en steden
bouw in de periode 1940- 
1965
— Jan Peet

De jaren van 'herrijzend Nederland' worden 
traditioneel beschouwd als een tijd waarin - 
met de woorden van de eerste naoorlogse pre
mier W. Schermerhom - de arbeidskracht vrij
wel het enige was dat de Nederlandse bevol
king na vijf jaar oorlog en bezetting nog was 
gelaten. De historicus J.C.H. Blom typeerde de 
periode in 1981 als 'jaren van tucht en ascese'. 
Het beeld van de jaren vijftig is in het verlengde 
hiervan lange tijd eveneens beheerst door 
soberheid en werklust. En door het gezin, het 
gezag en een vanzelfsprekende gehoorzaam
heid in vaste - verzuilde - sociaal-culturele 
kaders.
Een wat vrolijker beeld van de jaren vijftig 
ontstond omstreeks 1970 onder babyboomers 
die met sentimentele gevoelens aan hun jeugd
jaren terugdachten. Sindsdien is de periode 
geleidelijk herontdekt als een tijd waarin achter 
een schijnbare saaiheid en bekrompenheid 
ingrijpende veranderingen plaatsvonden en 
zich aankondigden - op economisch, maat
schappelijk en cultureel gebied. Het gevestigde 
beeld van de jaren veertig houdt vooralsnog 
beter stand. Maar recent sodaal-economisch 
onderzoek laat onder meer zien dat Nederland 
in materieel opzicht de oorlog beter doorstond 
dan lang is gedacht. Tijdens de bezetting werd 
niet alleen veel verwoest en geroofd. Er is ook 
geïnvesteerd, weer opgebouwd en gemo
derniseerd. Het betrekkelijk snelle economische 
herstel na 1945 wordt mede daaruit verklaard.

Uitdaging
De bezettingsjaren en de naoorlogse tijd zijn 
dus een uitdaging voor historici. En klaarblij
kelijk niet minder voor kunsthistorici. In 2002 
publiceerden het Nederlands Architectuur
instituut (NAi) en de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, onder de redactie van 
Marieke Kuipers, Toonbeelden van de 
wederopbouw, een voorlopig overzicht van 
architectuur en stedenbouw in de jaren 1940-
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1965. Sindsdien staat het onderzoek op dit 
gebied niet stil. Want terwijl de wetenschap
pelijke belangstelling voor de naoorlogse archi
tectuur en stedenbouw groeit, is het met de 
maatschappelijke waardering daarvoor nog 
pover gesteld. Objecten en ensembles uit de 
periode worden bedreigd door sloop en ver
bouwing. Ten minste één in Toonbeelden van 
de wederopbouw beschreven object - de Sint 
Josepherk in Vaals (J.H.A. Huysmans, 1953- 
1958) - heeft inmiddels het loodje gelegd.
Een belangrijk doel van het onderzoek van het 
NAi en Monumentenzorg is dan ook, de naoor
logse architectuur en stedenbouw - en de cul
tuurhistorische waarde ervan - beter bekend te 
maken. Eerder deden de journalisten Hilde de 
Haan en Ids Haagsma dit al in hun inventari
serend overzicht Een onderwerp van voort
durende zorg. Het naoorlogse bouwen in 
Nederland (Utrecht 1983). Maar het is twintig 
jaar later kennelijk nog steeds nodig. Alleen zo 
kan een draagvlak voor behoud van dit recente 
erfgoed worden gecreëerd.

Een veelzijdig gezicht
De geringe maatschappelijke waardering voor 
de architectuur en stedenbouw van de naoor
logse tijd heeft vanzelfsprekend veel te maken 
met de bij velen nog altijd stevig gewortelde 
negatieve beelden over de periode zelf. De 
Haan en Haagsma legden in 1983 tegenover 
deze beeldvorming al een zwaarder accent op 
elementen van culturele vernieuwing en 
moderniteit in de jaren vijftig. De redactie en de 
auteurs van Toonbeelden van de wederopbouw 
gaan op diezelfde weg een flinke stap verder. 
Zij geven de jaren veertig en vijftig als geheel 
een veelzijdig en aansprekend cultuurhis
torisch gezicht.
Ook deze benadering kan natuurlijk niet heen 
om de dominantie van het gezin en de zuilen, 
en om het traditionele beeld van individuele 
offerbereidheid ten dienste van het algemeen 
belang van de samenleving. Maar zij 
retoucheert deze beelden door de jaren veertig 
en vijftig tevens te presenteren als een tijd van 
vooruitgang, waarin geleidelijk meer 
mogelijkheden ontstonden voor persoonlijke 
ontwikkeling en ontplooiing. Een tweede 
thema is de aandacht die ontwerpers in de peri
ode na de oorlog hadden voor een maatschap-

Nieuwsbrief van het Cuypersgenootschap

pelijk en esthetisch verantwoorde vormgeving 
van het leefmilieu. En voor de belangrijke rol 
die toegepaste kunsten daarbij kregen toebe
deeld. Het beeld van soberheid wordt zo 
aangevuld met beelden van ruimtelijke 
kwaliteit en artistieke speelsheid. Ten slotte legt 
Toonbeelden van de wederopbouw een accent 
op het belang dat in de jaren veertig en vijftig 
werd gehecht aan professionele deskun
digheid, en aan economische en technologische 
vernieuwing. Hieruit ontstaat een beeld van 
geestelijke openheid en moderniteit.
Het overzicht van architectuur en stedenbouw 
is tegen deze achtergrond gegroepeerd rond 
een aantal thema's. Daarbij roepen sommige - 
als herstel en verzuiling - weer de traditionele 
beelden op. Meer typerend zijn echter de intro
ductie van nieuwe woonvormen, de opbouw 
van de verzorgingsstaat, de ontwikkeling van 
een industrille economie, de groeiende mobili
teit, de opbloei van cultuur en recreatie, en de 
transformatie van het platteland. Voor elk van 
deze thema's wordt een aantal gerealiseerde 
projecten getoond. En van elk van deze pro
jecten zo mogelijk een afbeelding uit de tijd van 
het ontstaan en een afbeelding die de stand van 
zaken in 2002 zo goed mogelijk weergeeft. Over 
de details van dit overzicht kan men vanzelf
sprekend twisten, en ik zal dat zo dadelijk ook 
nog doen. Maar vast staat dat het geschetste 
veelzijdige cultuurhistorische gezicht van de 
periode een vervolg krijgt in een al even veel
zijdige selectie van gebouwen en ruimtelijke 
ensembles. Deze geeft een voorlopig beeld van 
wat in de aankomende jaren voor behoud in 
aanmerking zou kunnen komen.

Wederopbouw?
Gezien het feit dat Toonbeelden van de 
wederopbouw in het onderzoek naar de archi
tectuur en stedenbouw van de jaren 1940-1965 
geen eindpunt is, maar veeleer een tussensta
tion, loont het om drie jaar na het verschijnen 
bij enkele aspecten van deze boeiende publi
catie toch nog eens stil te staan. Een aspect dat 
daarvoor zeker in aanmerking komt, is het 
gebruik van de term 'wederopbouw'. 
Gewoonlijk wordt hieronder de periode ver
staan die begint bij de bevrijding van 
Nederland in 1944-1945 en die eindigt 
omstreeks het jaar 1950. In het voorliggende
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boek wordt deze periode echter in twee richtin
gen verlengd: enerzijds met de periode 1940- 
1944, en anderzijds met de jaren 1950-1965.
Voor het eerste is alles te zeggen: een goed deel 
van het herstél van de schade als gevolg van 
oorlogshandelingen begon immers meteen in 
1940. Voor het laatste wordt aangevoerd dat het 
materiële herstel zich ook uitstrekte over een 
periode tot ver na 1950. Als voorbeeld wordt de 
Oostwand van de Grote Markt in Groningen 
genoemd, waar de feitelijke wederopbouw pas 
in 1952 begon. Desondanks kunnen bij deze uit
breiding van het begrip 'wederopbouw' naar 
de jaren vijftig en de vroege jaren zestig een 
paar kanttekeningen worden geplaatst.
Op de eerste plaats vanuit een economisch-his- 
torisch gezichtspunt Er is - weliswaar - op dat 
vakgebied ook enige discussie over de vraag 
waar de wederopbouw nu precies eindigde.
Maar de bandbreedte van die discussie bestrijkt 
in grote lijnen de jaren tussen 1949 en 1953. Het 
eerste jaar omdat in 1949 de meest klemmende 
problemen op het gebied van kapitaalbehoefte 
en goederenvoorziening voorbij waren: er kon 
worden begonnen met een nieuwe fase van 
industrialisatie en economische ontwikkeling.
Het tweede jaar omdat de Nederlandse 
economie omstreeks 1953 weer ongeveer het 
prestatieniveau van de periode voor de oorlog 
evenaarde. De jaren daarna worden niet langer 
getypeerd door herstel, maar vooral door een 
verbluffend snelle economische groei. Dit had - 
op de tweede plaats - grote gevolgen op maat
schappelijk en cultureel gebied. Het beeld is 
hier wat meer diffuus. Maar desondanks was 
ook hier herstel - van de openbare orde, de 
verzuilde verhoudingen, de productiecapaci
teit, een welvaartsniveau dat dat van de laatste 
jaren vóór de oorlog enigszins benaderde - 
vooral typerend voor de jaren tussen 1945 en 
omstreeks 1953. De jaren daarna zijn vooral een 
periode van transformatie: er ontwikkelden 
zich in een hoog tempo een nieuwe, wezenlijk 
andere, meer welvarende en meer open cultuur 
en samenleving. Een cultuur en een samenle
ving, die Nederland vóór de oorlog niet alleen 
niet kende, maar die ook heel weinig mensen 
zich zouden hebben kunnen voorstellen. 
Wederopbouw en welvaartsstaat of Herstel en 
transformatie lijken al met al meer complete 
typeringen van de periode 1940-1965. Men kan
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een onderscheid tussen twee subperioden 
trouwens ook in de architectuur en de steden
bouw zien. Het tijdens de bezetting tussen tra
ditionalisten en modernen gesloten shake 
hands-compromis was weliswaar voor een 
groot deel van de eerste periode na de oorlog 
beeldbepalend. Maar daarnaast konden ver
schillende vormen van een meer onversneden 
traditionalisme zich tot in de eerste helft van de 
jaren vijftig nog goed handhaven. Vanaf het 
midden van de jaren vijftig kregen de vormen 
en uitgangspunten van het 'Nieuwe Bouwen' 
steeds meer de overhand - totdat zij op hun 
beurt na 1965 ter discussie werden gesteld. 

Beheerste vernieuwing
Dit onderscheid tussen de jaren voor en na 
omstreeks 1953 wil overigens niet zeggen, dat 
in de hele periode van de wederopbouw en van 
de zich ontwikkelende welvaartsstaat niet 
tegelijkertijd een verbindende cultuur- en 
maatschappijhistorische karakteristiek zou 
kunnen worden onderkend: een eigen gezicht 
dat deze jaren zou kunnen onderscheiden van 
enerzijds de periode vóór 1940 en anderzijds de 
jaren na 1965. Hier is een tweede kanttekening 
bij Toonbeelden van de wederopbouw op haar 
plaats: het boek geeft de jaren die het behandelt 
wel een veelzijdig en aansprekend gezicht, 
maar maakt nauwelijks duidelijk wat het spe
cifieke en eigene van dit gezicht was. Nu is dat 
voor de gehele periode - inclusief de 
bezettingstijd - een lastige opgave. Maar de 
vraag rijst in elk geval, waarin de jaren 1945- 
1965 cultureel en maatschappelijk in wezen 
verschilden van de jaren voor 1940 en de peri
ode na 1965.
Mij lijkt dat de aangegeven periode zich van de 
jaren vóór 1940 duidelijk onderscheidde door - 
het is al even genoemd - snelle industrialisatie 
en economische groei, een ongekende toename 
van welvaart en bestaanszekerheid voor vrij
wel alle lagen van de bevolking, en een toene
mende culturele en maatschappelijke open
heid: naar anderen in de Nederlandse samen
leving, naar de wereld buiten Nederland, en 
naar de toekomst. De integratie van Nederland 
in een nieuw Europees en Atlantisch bestel 
speelde daarin een belangrijke rol. Tegelij
kertijd onderscheidden de jaren 1945-1965 zich 
van de jaren nadien doordat het in deze twintig
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jaar even leek alsof alle ingrijpende veranderin
gen en vernieuwingen die Nederland over
spoelden, zouden kunnen worden opgevangen 
en gekanaliseerd in de bestaande verzuilde 
kaders. Verzuiling is, onder heel veel meer, al
tijd ook een proces van gecontroleerde 
maatschappelijke en culturele vernieuwing 
geweest. Sinds het einde van de negentiende 
eeuw heeft de Nederlandse samenleving vele 
nieuwe en moderne verschijnselen - zoals 
massamedia, sport, een stedelijke vermaakscul- 
tuur, arbeidersprotest en democratische poli
tieke strijd - aanvaard en tegelijkertijd in min of 
meer stabiele en gezaghebbende organisa
torische kaders onder controle gebracht. Dit 
leek ook na 1945 weer te lukken, totdat het pro
ces van modernisering en vernieuwing 
omstreeks het midden van de jaren zestig door 
de verzuilde kaders heen brak. Dit was, mutatis 
mutandis, niet alleen op cultureel en 
maatschappelijk gebied het geval, maar ook op 
sociaal-economisch terrein.
De jaren 1945-1965 waren dus bij uitstek een 
periode van beheerste modernisering en 
vernieuwing Zij onderscheidden zich daarin 
van de jaren vóór 1940, waarin impulsen naar 
vernieuwing - hoewel niet afwezig - veel min
der tot hun recht konden komen. En van de 
jaren na 1965, waarin veel gevestigde beheer
singsmechanismen in verval raakten of welbe
wust buiten werking werden gesteld.

De selectie
Tegen deze achtergrond heeft de lezer nog een 
derde kanttekening tegoed. Een verdienste van 
Toonbeelden van de wederopbouw is, zoals 
gezegd, dat het de architectuur en stedenbouw 
van de jaren 1940-1965 toont in een veelzij
digheid die zich onttrekt aan al te gemakkelijke 
typeringen. Maar daarmee rijst de vraag of het 
nieuwe beeld dat hier wordt gepresenteerd niet 
in het andere uiterste vervalt en consistentie 
mist. De selectie van architectuur en ste
denbouw - met name van projecten als een 
complex studentenwoningen in Drienerlo 
(H.PC. Haan, 1964-1965), Aldo van Eycks 
Burgerweeshuis in Amsterdam (1955-1960), en 
het Cultureel Centrum 'De Meerpaal' in 
Dronten (F. van Klingeren, 1966-1967) - geeft 
aan dat dit wel eens het geval zou kunnen zijn. 
Haans studentenwoningen en Van Eycks
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Burgerweeshuis gaven elk op eigen wijze vorm 
aan de idee van een veelvuldige ontmoeting 
tussen de individuele mens en de gemeenschap 
waarin de mens leeft. Deze idee van ontmoe
ting was ook in de late jaren veertig en de jaren 
vijftig al niet onbekend, bijvoorbeeld in de ste
denbouw rondom de 'wijkgedachte'. In het 
dominante stedenbouwkundige denken van de 
naoorlogse periode bleven de individuele en de 
collectieve sfeer - het private en het publieke 
terrein - echter steeds complementair en 
begrensd ten opzichte van elkaar. Bij Haan en 
Van Eyck doordrongen beide elkaar. De ont
moeting werd daardoor meer opgelegd. Het 
project van Haan wees bovendien vooruit naar 
het commune-concept dat na 1965 in 'alter
natieve' milieus aanhang zou krijgen. Het 
Burgerweeshuis getuigde van een ietwat 
romantische maatschappelijke verbeelding die 
eveneens meer typerend was voor de periode 
1965-1975 dan voor de jaren 1945-1965. In 'De 
Meerpaal' sloeg deze romantische verbeelding 
door naar een ongebreideld utopisme met een 
openlijk dwingend karakter: hier moesten 
nieuwe mensen elkaar ontmoeten in de 
architecturale verbeelding van een zo goed als 
grenzenloze nieuwe samenleving.
Met de selectie van objecten als deze geeft 
Toonbeelden van de wederopbouw kortom de 
indruk dat het specifieke karakter van de peri
ode die het behandelt de auteurs en de redactie 
nog niet in alle opzichten helder voor ogen 
stond. Deze objecten zijn immers - al kwamen 
zij deels in de behandelde periode tot stand - 
vanuit een maatschappij- en cultuur-historisch 
perpectief meer karakteristiek voor een latere 
tijd, waarin beheerste vernieuwing plaats 
maakte voor ongeremde verbeelding. Andere 
objecten - zoals het Evoluon in Eindhoven (L.C 
Kalft en L.L.J. de Bever, 1962-1966) en de aula 
van de TH Delft (Van den Broek en Bakema,

Tegen inlevering van deze bon bij boekhandel, warenhuis of 
www.inmerc.nl ontvangt u € 3,00 korting op Schoonheid als hartstocht. U 
betaalt € 14,95 in plaats van € 17,95.

Actieperiode 15 september 2007 t/m 14 december 2007 

Actienummer 901-42451, ISBN 978 90 6611 636 8

2007 - 3 23
1959-1966) - hebben in hun ontwerp een 
vergelijkbare ongeremdheid.

Tot slot
Een en ander neemt intussen niet weg, dat 
Toonbeelden van de wederopbouw een moedi
ge en in hoofdzaak geslaagde poging is om een 
controversiïle fase in geschiedenis van de 
Nederlandse architectuur en stedenbouw in 
kaart te brengen. Bovenstaande kanttekeningen 
zijn dan ook constructief bedoeld en beogen bij 
te dragen aan de discussie over deze materie.

Literatuur: M. Kuipers (red.), Toonbeelden van 
de wederopbouw. Architectuur, stedenbouw en 
landinrichting van herrijzend Nederland, 
Zwolle 2002. Zie ook: www.monumenten- 
zorg.nl / wederopbouw.

♦
Topmonumenten
Wederopbouw aangewezen
Op 1 juli trad de lijdelijke beleidsregel aan
wijzing beschermde monumenten 2007 in 
werking (Staatscourant 116 van 20 juni 2007) 
Minister Plasterk bepaalde daarin dat hij in de 
periode tot 2009 honderd topmonumenten uit 
de Wederopbouwperiode zal aanwijzen. 
Voorwaarde is dat de gebouwen minstens 
vijftig jaar oud zijn, dat wil zeggen gebouwd 
tussen 1940-1958. De monumenten moeten 
toonaangevend zijn voor de belangrijkste stro
mingen in de architectuur, landinrichting, 
ruimtegebonden kunst of voor vernieuwingen 
in de bouwtechniek. Op maandag 15 oktober 
2007 heeft de minister een lijst van 100 monu
menten, die volgens hem de top van de 
wederopbouw vormen, aan de Tweede Kamer 
gestuurd en zal de aanwijzingsprocedure voor 
deze monumenten in gang worden gezet.
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