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Redactioneel
Tussen droom en daad

Door een misverstand tussen de redactie en de drukker 
is het voorgaande nummer van 'De Sluitsteen' helaas van 
een onjuiste jaargang en volgnummer voorzien. Het 
vorige nummer was het derde nummer van jaargang 6 
(1990). De oorzaak van deze fout ligt in het feit, dat de 
produktie van dit nummer gelijktijdig plaats vond met het 
vorige. De redactie biedt hiervoor haar verontschuldigin
gen aan.

Het volgende nummer van ons tijdschrift wordt een 
themanummer over de architectuur van de vroege 20ste 
eeuw. Vanwege het grote aantal artikelen, dat onder 
verantwoordelijkheid van onze redacteur Jouke van der 
Werf is samengebracht, is besloten ter gelegenheid van 
dit bijzondere thema een dubbelnummer uit te brengen. 
Dit zal eind dit jaar uitkomen, waarmee dan een einde 
kan komen aan de achterstand die is ontstaan in de 
verschijningsdata van ‘De Sluitsteen'.

Bijzonder ingenomen zijn wij met de toetreding van drs. 
W. van Leeuwen tot de redactie met ingang van dit 
nummer.
Wilfred van Leeuwen (1953) studeerde kunstgeschiedenis 
en geschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. 
Hij specialiseerde zich op het gebied van de geschiedenis 
van de 19de-eeuwse bouwkunst en rondde zijn studie 
af met een scriptie over Isaac Gosschalk. Hij is werkzaam 
als free lance architectuurhistoricus en publiceert 
regelmatig in verschillende vaktijdschriften. Voorts werkte 
hij mee aan een drietal publikaties in boekvorm, 
waaronder Een spoor van verbeelding. 150 jaar 
monumentale kunst en decoratie van Nederlandse 
stationsgebouwen, Zutphen 1988.

Momenteel onderzoekt hij in opdracht van de Stichting 
Historie der Techniek (TU Delft, TU Eindhoven e.a.) de 
innovaties in het 19de-eeuwse bouwbedrijf onder leiding 
van prof. dr. ir. H. Lintsen.
In dit nummer presenteert hij zich met een belangwek
kend artikel over de architect J.L. Springer. Daarin draagt 
hij niet alleen nieuwe, nog niet eerder geplubliceerde 
gegevens aan over leven en werk van Jan Springer, 
maar plaatst deze tevens in het bredere kader van de 
architectuurgeschiedenis van de late 19de en vroege 
20ste eeuw. Het verslag van zijn hand van de regio- 
excursie vorig jaar in de Amsterdamse Stadsschouwburg, 
een belangrijke schepping van Springer, dat wij in een 
vorig nummer toezegden is in dit artikel verwerkt en 
komt daarmee te vervallen.

Met bijzonder veel genoegen namen wij kennis van de 
succesvolle verdediging van A.J. Looyenga op 13 juni 
jl. van zijn proefschrift 'De Utrechtse School in de 
neogotiek. De voorgeschiedenis en het St. Bernulphus- 
gilde' door A.J. Looyenga. De promotiecommissie kwam 
tot het judicium Cum Laude, waarmee wij hem op deze 
plaats van harte feliciteren. Evenals Wilfred van Leeuwen 
is Arjen Looyenga (1945) geen onbekende binnen het 
Cuypers Genootschap. Sinds enkele jaren is hij vice- 
voorzitter van de afdeling Amsterdam.
Looyenga studeerde geschiedenis met als bijvak 
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden

en was o.m. verbonden aan de vakgroep geschiedenis 
daar. Thans is hij in deeltijd werkzaam bij het HBO.
Zijn proefschrift is onderdeel van een omvangrijke studie, 
waarvan het in de bedoeling ligt dat deze weldra in haar 
geheel verschijnt. Naast diverse artikelen publiceerde hij: 
Van Waterstaatskerk tot kathedraal: de St. Josephskerk 
te Haarlem en het werk van de waterstaatsarchitect H.H. 
Dansdorp. Haarlem 1990, waarvan binnenkort een 
bespreking in ons orgaan zal verschijnen. Eveneens in 
1990 publiceerde hij: De huizen van het NEHA: drie 
eeuwen woonhuisbouw en wooncultuur in Amsterdam 
en Den Haag. Amsterdam, 1990. Momenteel bereidt hij 
een onderzoek voor over de kerkbouw in Nederland van 
1800 - 1860, alsmede over het fenomeen schuilkerk in 
de Nederlandse Republiek.
In het zeer interessante in dit nummer opgenomen artikel 
over de prijsvraag van 1867 voor een nieuwe toren voor 
de hervormde kerk te Aalsmeer presenteert Looyenga 
enkele boeiende archiefvondsten. De ontwerpen van C. 
Muysken en minder bekende architecten als F.J. Panne- 
koek, C. Bouma en B. de Vries worden hier voor de 
eerste maal gepubliceerd.

Vanwege de omvang van de beide artikelen in dit 
nummer komt de actierubriek 'De Rafelrand'te vervallen. 
Zeer in het kort willen we toch één actie die momenteel 
in alle hevigheid 'speelt' aan de orde stellen.
Het Cuypers Genootschap zag zich genoodzaakt een 
AROB-procedure aan te spannen tegen de door de 
Rijksdienst voorde Monumentenzorg verleende vergun
ning voor ingrijpende verbouw en afbraak van een 
karakteristiek onderdeel van het voormalige hoofdkantoor 
van de Sociale Verzekerings Bank op de hoek Apollo- 
laan/Stadionweg te Amsterdam. Zo zal de afbraak en 
vervolgens volstrekt onbetrouwbare reconstructie met 
andere volumes, materialen en detailleringen van het 
zogenaamde Ringgebouw leiden tot een zielloze 
pastiche, die nauwelijks zal refereren aan de voormalige 
functie van dit voormalige archiefgebouw. Een dergelijke 
handelwijze heeft o.i. helemaal niets met monumenten- 
zorg te maken en omdat er ook nog sprake is van een 
onvolledige belangenafweging hebben wij genoemd 
college verzocht deze vergunning te vernietigen.

Jan Springer als kwartiermaker van een visionaire architectuur

Wilfred van Leeuwen* Troppo dolce comincia la scena; 
In amaro potria terminar'
(Uit Mozarts 'Don Giovanni')

"Tot de grootste bouwmeesters uit het tijdperk der 
stijlnamaak behoorde het geslacht der Springers, 
waarvan Jan Springer het meest uitblonk", schreef A.A. 
Kok in 1943 in zijn Heemschutdeeltje Amsterdamsche 
woonhuizen'. Daarmee vertolkte hij waarschijnlijk de 
mening van veel architecten van zijn generatie over de 
voorafgaande periode 1850-1900: een tijd van verval en 
chaos, waarin hooguit Cuypers en hier en daar een 
knappe 'stijlimitator' als Jan L. Springer (1850-1915) het 
memoreren waard waren. Springers hoofdwerk, de 
Amsterdamse Stadsschouwburg, wordt in architec- 
tuuroverzichten uit deze tijd vaak als een karakteristiek 
laat 19de-eeuws bouwwerk genoemd, vooral vanwege 
zijn schilderachtig-beweeglijke bouwmassa en zijn 
ornamentale rijkdom. Karakteristiek vond men het ook 
vanwege zijn 'overladenheid'. "Van alle genoemde 
voorbeelden", zo schrijft de Kunstgeschiedenis der 
Nederlanden, "geeft Springers Stadsschouwburg wel het 
duidelijkste voorbeeld van onrustige verbrokkeling terwille 
van een alleen-nog-maar-schilderachtig effect. Ook het 
kleinste muurvlak (en hoeveel zijn er daarvan niet bij het 
veelvuldig vooruitspringen van verschillende onderge
schikte partijen!) is herhaaldelijk doorbroken, minstens 
door banden van lichtkleurige natuursteen, vaker door 
toevoeging van cartouches, pilasters, erkers, balustrades 
en wat dies meer zij"8.

Behalve aan de Stadsschouwburg dankte Springer zijn 
bekendheid aan de grote overzichtstentoonstelling die 
enkele maanden na zijn dood, in 1915, door de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst in Amsterdam 
georganiseerd werd. Voor de meesten was dat een 
eerste kennismaking, voor de ouderen een weerzien met 
zowel Springers tekeningen naar uitgevoerde werken als 
met zijn schetsen, decoraties en architectuurfantasieën. 
De tentoonstelling kwam op een nogal merkwaardig, om 
niet te zeggen ongelegen moment. De 19de eeuw ver
dween in deze jaren achter de horizon. Vooral voor de 
jonge architecten - bij wie juist de idee begon post te

vatten dat de 19de eeuw de woestijn was waaruit Berlage 
de architectuur had geleid - moet de confrontatie met 
Springers sprankelende tekenwerk toch verrassend zijn 
geweest. Wie was in hemelsnaam deze Jan Springer? 
Het kon bijna niet anders of het moest hier om "een 
persoonlijkheid" gaan, “die ver boven zijn tijdgenoten 
uitstond"3, hij moest de uitzondering zijn die de regel 
bevestigde.

Dit artikel is behalve een terreinverkenning in het werk 
van Springer een eerste poging om hem te situeren in 
het Nederlandse architectuurlandschap van het laatste
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kwart van de 19de eeuw. Of hij daar werkelijk "ver boven 
uitstond" is hier minder aan de orde dan zijn verdiensten 
ais vernieuwend tekenaar en zijn visie op het onafhanke
lijk kunstenaarschap. Het onderzoek naar Springer kan 
zich daarbij baseren op een aantal gegevens. In de 
eerste plaats bewaart het Nederlands Architectuur 
Instituut een drietal portefeuilles van Springers 
tekeningen4. In de tweede plaats zijn er de gedrukte 
mededelingen en levensberichten van tijd- en generatie
genoten. Met name de besprekingen van de tentoonstel
ling van 1915 zijn daarbij van belang5, evenals de 
artikelen van A.W. Weissman, de chroniqueur van zijn 
generatie. Over geen van zijn tijdgenoten heeft Weissman 
zoveel rnee te delen als over Springer, die hij al 
halverwege de jaren 70 leerde kennen op het bureau 
van de stadsarchitect6. Hoewel hij als historicus soms te 
wensen over laat, geeft hij van het Amsterdamse 
architectenmilieu, dat hij als weinig anderen kende, in 
de regel betrouwbare en informatieve beschrijvingen. Hij 
was bovendien één van de beste kenners van Springers 
werk7. Over de rol van Springer als motor achter het 
Genootschap Architectura et Amicitia geven ons verder 
de jaargangen van De Opmerker uit de jaren '80 het 
nodige inzicht. Aanvullend heb ik gebruik gemaakt van 
tekeningen, archivalia en personalia uit het Amsterdamse 
Gemeentearchief8.

Van Springers hand zijn geen gepubliceerde teksten be
kend. Dat maakt het er voor zijn toekomstige biografen 
niet eenvoudiger op. Van architecten als W.N. Rosé, J.H. 
Leliman en I. Gosschalk staan ons artikelen, brochures, 
essays, ingezonden brieven en polemieken ter beschik
king, die, alles bij elkaar, vaak voldoende materiaal 
opleveren om ons enig inzicht te geven in de opvattingen 
van hun auteurs. Springer daarentegen was iedere vorm 
van 'discours? en van theorievorming over architectuur 
feitelijk vreemd. (In tegenstelling tot de meesten van zijn 
invloedrijke vakgenoten had hij bovendien niet veel meer 
dan lagere school als achtergrond.) Zijn ideeën over 
architectuur lanceerde hij achter de tekentafel. Springer 
was vooral de gangmaker en organisator van een groep 
jongeren, een begenadigd tekenaar en decorateur en een 
uitgesproken bohémien-kunstenaar. Zijn betekenis ligt 
behalve in de vernieuwing van de architectuurtekening 
in het creëren van een architectonische mentaliteit. Zijn 
naam was synoniem met het vrije, ongebonden kunste
naarschap. Springer behoort tot het uitgelezen ras der
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'kunstenaar-architecten', van wie in Engeland C.R. 
Cockerell, in België J. Poelaert en in Frankrijk Ch. 
Garnier de bekendste voorbeelden zijn. Deze kunste
naarsattitude was nieuw in de Nederlandse architecten
wereld - althans in de mate waarin Springer die aan de 
dag legde - en zij leefde vooral bij een groot aantal leden 
van het Genootschap Architectura et Amicitia (al in de 
19de eeuw kortweg A et A genoemd), waarvan Springer 
tussen 1876 en 1892 onafgebroken voorzitter was. Of 
hij die attitude bewust gecreëerd heeft, is voorlopig nog 
een open vraag. Feit is dat hem het aureool aankleefde 
van het wonderkind tussen de stamtafel en de tekentafel. 
Daarbij claimde hij enerzijds een artistieke en individuele 
vrijheid voor de architect die de weg vrijmaakte voor de 
Architecturagroep van de jaren '90 (Kromhout, Bauer, 
Jansen en anderen); anderzijds zou mede door zijn 
toedoen de periode 1880-1895 later als het dolgedraaide 
Uur Nul worden gezien, waarin het 19de-eeuwse histori
cisme uit elkaar spatte.

Opleiding en vroegste jaren

Springers artistiek-schilderachtige opvatting van 
bouwkunst laat zich ten dele verklaren uit zijn 
achtergrond. In zijn directe omgeving, deSpringerfamilie, 
waren zowel praktisch-bouwkundige ervaring als 
bijzonder artistiek talent aanwezig9 De bekendste 
Springers waren zijn oom Cornelis, de schilder, en zijn 
neef Leonard, de tuinarchitect. Cornelis Springer is de 
man van de romantische stadsgezichten, waarin een 
opmerkelijke voorliefde voor de Hollandse renaissance- 
architectuur aan het licht treedt. Minder bekend, maar 
veel meer nog iemand om in verband met Springer in 
het oog te houden is een andere oom, Hendrik Springer 
(1805-1867), behalve architect ook jarenlang adjunct- 
directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende 
Kunsten onder M.G. Tétar van Elven. Deze Hendrik stond 
vooral bekend om zijn in vakkringen hoog aangeslagen 
prijsvraagontwerpen, onder meer voor de Beurs, het 
Museum Fodor, het St. Jacobsgesticht en het Paleis voor 
Volksvlijt'0 Stuk voor stuk gingen deze opdrachten aan 
zijn neus voorbij, wat zijn biograaf J.H. Leliman (die zelf 
al evenmin veel werken tot stand bracht) aan een al te 
grote bescheidenheid zou wijten". Belangrijk is vooral 
dat hij de auteur is van een leerboek voor het teken
onderwijs'2. Cornelis Springer schijnt zijn eerste 
tekenonderricht van zijn twaalf jaar oudere broer Hendrik 
te hebben gekregen'3 en wellicht geldt dat ook voor broer 
Willem (1815-1907). Jan Springer heeft het tekenen 
geleerd van zijn vader Willem, die - mogelijk met 
gebruikmaking van het leerboek van zijn broer - op het 
bureau van de stadsarchitect een avondcursus 
bouwkundig tekenen gaf.

Willem Springer had een gelukkiger hand in het vinden 
van een architectenwerkkring dan zijn oudere broer. 
Begonnen als opzichter, onder meer in Den Briel en 
Groningen, vervulde hij in Amsterdam vanaf 1858 de post 
van assistent-stadsarchitect onder Bastiaan de Greef'4. 
Gedurende bijna 35 jaar leverde het duo De Greef/Sprin- 
ger overheidsgebouwen van relatief hoge kwaliteit af: een 
kleine honderd schoolgebouwen, tientallen politie- en 
brandweerposten, laboratoria, bruggen, inrijhekken enz. 
Onderzoek naar al dit werk is tot nu toe niet gedaan en 
het is daarom moeilijk uit te maken wat het aandeel van 
elk van beide stadsarchitecten is geweest. Van Willem 
Springer weten we gewoon te weinig om zijn invloed op 
zijn zoon Jan te kunnen meten. Zo blijft bijvoorbeeld

J.L. Springer, Detail van een kunstkast. Prijsvraagontwerp 1869, Uit: 
Verzameling Bouwkundige Ontwerpen bekroond en uitgegeven door 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. (Foto: UB UvA).

onduidelijk in hoeverre Jan door zijn vader is gestimu
leerd om aansluiting te zoeken bij de Italiaanse 
renaissance. Bekend is wel dat Willem Springer een 
aktief lid was van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, de architectenvereniging die zich in de jaren 
'60 en '70 inzette voor een eclecticistische en meer 
karaktervolle - dat wil zeggen meer doel en bestemming 
uitdrukkende - bouwkunst. Ook kennen we van De Greef 
en Springer de stenen ombouwing van de 18de-eeuwse 
houten schouwburg aan het Leidseplein (1872-74, 
afgebrand 1890), in 'moderne' renaissance15 en met een 
monumentaal-classicistische zuilenportico. Stilistisch is 
er duidelijk verwantschap met het uit dezelfde tijd date
rende huis van wethouder Coninck Westenberg in de 
Plantage. Aan beide werken verleende de jonge Jan 
Springer zijn medewerking: voor de schouwburg leverde 
hij decoraties'6, bij het woonhuis was hij vrijwel zeker 
mede-ontwerper’. In het algemeen draagt het werk van 
de hele familie Springer (W., J.B. en J.L.) sterk het 
stempel van de klassieke renaissance, dat vooral bij de 
beide zoons van Willem Springer vermengd wordt met 
de motieven en het schilderachtige karakter van de 
Hollandse renaissance.

In het tekenen van schoolgebouwen voor zijn vader 
heeft Jan Springer vrijwel zeker zijn eerste stappen gezet. 
Terwijl een deel van de toonaangevende architecten uit 
de tweede helft van de 19de eeuw een opleiding in het 
buitenland ontving, dat wil zeggen aan academies en 
polytechnische scholen, óf (na omstreeks 1870) afkomstig 
was van de Polytechnische School in Delft, behoort 
Springer tot het rijtje prominente architecten dat, als 
overblijfsel van de gildetraditie, zijn scholing in de praktijk 
kreeg, onder de hoede van een ervaren architect, in dit 
geval zijn vader. De drie broers Springer, Jan (J.L.), 'Ko' 
(J.B.)’8 en Piet'9 werden opgeleid op het bureau van de 
stadsarchitect in de Stadstimmertuin. Jan Springer werkte

W. en J.L Springer, woonhuis wethouder Coninck Westenberg, 
Plantage Lepellaan 6 (1874-76), detail met zinken vaas. (linksonder, 
Foto auteur);
Plattegrond begane grond, Uit Bouwkundige Bijdragen 1878. (midden- 
onder, Foto UB UvA);
Vooraanzicht, noordwestzijde (rechtsonder, Foto auteur,.
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er tussen 1866 en 1878, eerst als tekenaar, later als 
opzichter en al vrij snel ook als mede-ontwerper bij 
opdrachten van zijn vader. Ook voerde hij al vóór 1878, 
ongetwijfeld door bemiddeling van zijn vader, zelfstandig 
opdrachten uit.

Tussen 1868 en 1871 weet Springer de aandacht van 
de architectenwereld op zich te vestigen. Hij onderscheidt 
zich bij de jaarlijkse ideaalprijsvragen van de Maatschap
pij tot Bevordering der Bouwkunst, waaraan voornamelijk 
jonge architecten deelnemen. De verschillende jury's 
tonen zich aangenaam verrast door de "flinke wijze van 
uitvoering der teekeningen", de "artistieke kunstwaarde" 
en de "breed opgevatte" ontwerpen van Willem Springers 
oudste zoon“. Eén van de ontwerpen waarop deze 
kwalificaties zeker van toepassing zijn is het ontwerp 
van een voorgevel voor een winkelgebouw, gemerkt La 
Renaissance uit 1869, waarvoor de jury hem met alge
mene stemmen de uitgeloofde prijs toekent. Eveneens 
uit 1869 dateert het ontwerp voor een kunstkast, waarvan 
hier een detail is afgebeeld. Springer dient zich aan als 
een groot talent, maar voorlopig blijft hij nog jarenlang 
werkzaam op het bureau van de stadsarchitect.

Twee gebouwen uit de jaren '70, die in Amsterdam nog 
steeds de aandacht trekken, staan formeel op naam van 
W. en J.L Springer: het genoemde huis-Coninck 
Westenberg (1874-76) en de Kweekschool voor de 
Zeevaart aan de Prins Hendrikkade (1878-80)21. Zeker 
in het geval van de Zeevaartschool bestaat een sterk 
vermoeden22 dat dit grotendeels het werk is van Sprin
ger jr. Aan hem wordt ook de dagelijkse leiding van het 
werk opgedragen. Daarbij manifesteert zich voor het eerst 
duidelijk Springers geringe interesse in de uitvoerende 
kant van het architectenvak. Midden in de bouw en 
zonder waarschuwing vooraf reist hij af naar Italië, waar 
hij onder meer de Florentijnse renaissancepaleizen 
bestudeert. In Rome schetst hij de Trevifontein. 'De 
overblijfselen der oud Romeinsche architectuur spraken 
daarentegen evenmin tot zijn gemoed als bijvoorbeeld 
de binnenordonnantie van de St. Pieterskerk, die hij in 
de sterkste bewoordingen uitvunsde', zo wist zijn 
reisgenoot R.A. van Sandick zich in 1915 te herinneren“.

W. en J.L. Springer, Kweekschool voor de Zeevaart, Prins Hendrikkade 
189 (1878-'80). Vooraanzicht, noordzijde. (Foto auteur).
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In Springers ontwerpen van de jaren '70 is Italiaanse 
renaissance al prominent aanwezig. Deze richting is dan 
overigens niet nieuw. Een 'Anglo-ltaliaanse' renaissance 
was hier al bekend sinds 1856, toen Cornelis Outshoorn 
haar introduceerde in het (in 1895 gesloopte) Rijkspost
en telegraafkantoor aan de Nieuwezijds Voorburgwal24 
Deze stijl wordt in ons land echter niet toonaangevend. 
Ook Outshoorn zelf zou zich later vooral op Frankrijk 
richten, op de 'moderne' renaissance die tijdens het 
Second Empire en vogue werd: een mengstijl van 
Italiaanse en Franse renaissance, classicisme en 
Lodewijkstijlen. Na omstreeks 1865 is het echter vooral 
de invloed van de Parijse Ecole des Beaux-Arts die zich 
vanuit Frankrijk in Europa doet gelden. We kunnen hierbij 
eigenlijk twee invloeden onderscheiden. In de eerste 
plaats de nieuwe impulsen die de Ecole gaf aan de 
artistiek opgevatte architectuurtekening, met name door 
toedoen van de leden van de Intime Club, een vereniging 
van leerlingen van de Ecole des Beaux-Arts; in de 
tweede plaats haar opvatting over het belang van de 
plattegrond als drager van het totale ontwerp.

'Beaux-Arts' en de artistieke plattegrond

Eerst enkele opmerkingen over Springers plattegronden. 
Deze zijn Italiaans-renaissancistisch van oorsprong, met 
een voorkeur voor gepolijste en harmonieuze vormen. 
Springers vertrekken, zijn vestibules, trappenhuizen en 
gangen zijn altijd ontworpen met het oog op (klassieke) 
verhoudingen en proporties. Ze hebben vaak afgeschuin
de of afgeronde hoeken en halfronde nissen; zelfs in de 
muur ingebouwde kasten maken op de plattegrondteke- 
ning deel uit van het harmonieuze geheel. Er bestaat 
bovendien een sterke voorkeur voor de cirkelvorm, die 
trouwens ook in Springers ornamentiek een grote rol 
speelt. Niet eens zozeer echter de vormen in de platte
grond zijn opmerkelijk als wel de samenstellingen. 
Kenmerkend is dat ruimtes op assenstelsels ontworpen 
en aan elkaar gekoppeld zijn en dat de plattegronden 
vaak gearticuleerd worden door afwisselingen van grotere 
en kleinere of in kleinere compartimenten opgedeelde 
ruimtes. De plattegronden zijn bovendien voor 
Nederlandse maatstaven ruim van opzet, met ruimtes 
gegroepeerd rondom een centraal motief, zoals een 
monumentaal trappenhuis (woonhuis Keizersgracht 670 
uit 1876“; ontwerp voor een verbouwing van Arti et 
Amicitiae uit 1891“), een atrium (bankgebouw van de 
Kas-Vereeniging, Herengracht 196-198, uit 187327)of 
een rotonde (ontwerp voor een villa in Hilversum, uit 
1881“; rotonde Stadsschouwburg, 1894). Het grondplan 
van de Kweekschool voor de Zeevaart is met zijn ronde 
hoekoplossing - in een scherpe hoek -een voorbeeld 
van Springers artistieke plattegrondoplossingen. Zowel 
het grondplan als de verdeling van de voorgevel in drie 
risalieten tonen Franse invloeden. Evenals bij de latere 
Stadsschouwburg is echter de vormentaal die van de 
Hollandse neorenaissance.

In Springers plattegrondkunst klinken de Grand Prix- 
tekeningen van de Ecole des Beaux-Arts door“. Het is 
van belang er daarbij op te wijzen dat zowel het 
ateliersysteem als de architectuurfilosofie van de Ecole 
niet van een specifieke stijl uitgingen - al waren de 
meeste patrons in de ateliers wel overwegend klassiek 
georiënteerd - als wel van een methode. Die methode 
werd door de student gedemonstreerd in de architectuur
tekening, die feitelijk doel in zichzelf was. Aan de basis 
van het ontwerp stond het rationele en heldere grondplan,
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J.L. Springer, ontwerp voor een (niet uitgevoerd) herenhuis aan de 
Keizersgracht. Plattegronden van de begane grond, belétage, eerste 
en tweede verdieping. Uit: De Opmerker 1886. (Foto UB UvA)

de distribution, een ook in Nederland veel gebruikte 
term uit de tweede helft van de 19de eeuw. Uit een goed 
doordachte en heldere plattegrond evolueerde als vanzelf 
het gebouw. Het gebouw was in de plattegrond gegeven, 
zoals Garnier dat aan de hand van zijn Parijse Opéra zou 
demonstreren. David van Zanten, de Amerikaanse 
onderzoeker van de Beaux-Artsmethode, heeft erop 
gewezen dat het zwakke punt in hetOpéra-ontwerp van 
Viollet-le-Duc uitgerekend de onheldere plattegrond- 
structuur was30. Het is van belang hierop te wijzen, omdat 
in onze eeuw een niet zozeer schijn- als wel misleidende 
tegenstelling is gezien tussen het rationalisme van 
Viollet-le-Duc enerzijds en de verondersteld pompeuze 
facade'-architectuur van de Ecole des Beaux-Arts 
anderzijds. Het feit dat deze twee sinds 1863 als 
gezworen vijanden tegenover elkaar stonden, heeft altijd 
de aandacht afgeleid van de op zichzelf rationele, 
controleerbare ontwerpmethode van de Beaux-Arts- 
leerlingen, die het functionele grondplan als uitgangspunt 
voor het ontwerp namen. Feitelijk gaat het hier om twee 
vormen van rationalisme, beide teruggaand op de 
theorieën van J.N.L. Durand (1760-1834) en andere

classicisten uit de Verlichting. Bij Viollet-le-Duc staat de 
afleesbaarheid van de constructie centraal (met 
bovendien een nadruk op materiaalgebruik en de relatie 
inwendig-uitwendig), bij de Ecole de Beaux-Arts de 
afleesbaarheid en inzichtelijkheid van de ruimtelijke 
organisatie. Eén vqn de sterkste punten van Springers 
Stadsschouwburg, waarvan H.J. Zantkuyl al de functio
naliteit van de totale ruimtelijke structuur* prees3', is de 
heldere Beaux-Artsplattegrond van de benedenverdie
ping. Een Beaux-Artsplattegrond waarop zich vervolgens 
een schilderachtig Hollands-renaissancistisch gebouw 
ontwikkelt. Want de Fransen werden in de 19de eeuw 
dan wel als de meesters van de plattegronden 
beschouwd, hun gevels ervoer men hier doorgaans als 
saai en monotoon. We vinden in de Stadsschouwburg 
dan ook niet alleen de invloed van Garnier, maar wel 
degelijk ook die van Viollet-le-Duc en Cuypers terug. 
Waarover aanstonds meer.

Springer als tekenaar

Springer was op zichzelf geen stijlhervormer. Stilistisch 
maakte hij evenmin school. Hij ontleende zijn vormen aan 
de Italiaanse renaissance - zoals anderen, Outshoorn 
bijvoorbeeld, dat al eerder hadden gedaan - en combi
neerde die met de door Cuypers en Gosschalk aange
reikte inheemse berg- en baksteentradities. Voorzover 
bekend kon hij evenmin bogen op constructieve ver
nieuwingen. Toch leverde hij enkele belangrijke en geheel 
eigen bijdragen aan de ontwikkelingen in het laatste kwart 
van de 19de eeuw. De belangrijkste was waarschijnlijk 
wel zijn nieuwe tekenwijze, die hij uit Frankrijk overnam.

Tot ruwweg 1870 werd het beeld in de architectuur- 
presentatie bepaald door de met de trekpen vervaardigde 
tekening in dunne lijnen, al of niet gewassen met 
verdunde inkt of met kleur. Het procédé van de autogra- 
fische inkt, waarbij op geprepareerd papier vervaardigde 
tekeningen op de lithografische steen werden overge
bracht, luidde het einde van dit tijdperk van de dunne 
lijntjes321". Een belangrijk voordeel was dat een architect 
zijn tekening voortaan direct, dat wil zeggen zonder 
tussenkomst van een graveur of lithograaf, kon laten 
reproduceren33. De techniek was op zich vrij eenvoudig 
aan te leren, maar vereiste voor het maximale effect toch 
een bijzondere combinatie van oefening en talent. Het 
grote voorbeeld voor de jongere architecten in A et A 
waren de autografieën uit de Croquis d'Architecture, een 
tijdschrift dat werd uitgegeven door de leden van de 
eerder genoemde Intime Club. Omstreeks 1870 trokken 
de jaargangen van dit enkele jaren eerder gestarte 
periodiek ook in Nederland de aandacht34. Vooral voor 
een geboren tekenaar als Springer moeten ze een 
openbaring zijn geweest. Onder invloed van de auto
grafieën van de Croquis, die kenmerkend waren vanwege 
hun haaks op elkaar staande arceringen, ontwikkelde hij 
in de jaren '70 zijn eigen tekenstijl. Een vergelijking 
tussen een afbeelding uit de Croquis van 1868, een 
stenen brug in een park, met een schets, genaamd ‘brug 
in een park' uit de Verzameling bekroonde ontwerpen 
van A et A (1883), laat duidelijk zien waar de bronnen 
van Springers tekenkunst liggen35 Ook zijn al eerder 
genoemde ontwerp voor een villa voor de bankier 
Blijdenstein in Hilversum en de tekening van een buiten 
uit de Croquis van 1867 zijn, wat hun 'rendu' betreft, 
nauw verwant36. De twee schetsen voor feestdecoraties 
in het Paleis voor Volksvlijt tenslotte, beide uit 1887, 
behoren tot de hoogtepunten van de 19de-eeuwse 
architectuurtekening in Nederland.
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"Un pont en pierre". Uit: Croquis d'Architecture, 1868. (linksboven, Foto UB UvA)

OinkSnde^Foto VUB UvA) BfU9 660 Architectu,a et Amicitia - Verzameling bekroonde ontwerpen (1883), pi. 11.

"Un pavillon de plaisance dans un parc". Uit: Croquis d'Architecture 1867. (boven, Foto UB UvA,.

J. L Springer, niet uitgevoerd ontwerp voor een villa van de bankier B.W. Blijdenstein, Hilversum. Uif De Opmerker 1883 
(onder, Foto UB UvA)
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J.L Springer (del.), decoratie in het Paleis voor Volksvlijt, tijdens de 
'Jaarmarkt voor Gezondheids- en Vacantie-Kolonies', 1887.
Uit: De Opmerker 1887. (links, Foto UB UvA,.

J.L. Springer (del.), Champagnekiosk, tijdens de 'Jaarmarkt voor 
Gezondheids- en Vacantie-kolonies', 1887. Uit: De Opmerker 1887. 
(boven, Foto UB UvA).

J.L. Springer (inv. et del.,, Damversiering tijdens de Aprilfeesten van 
1887. De zeer kleurrijke decoratie was gebouwd rond het 'Monument 
ter herinnering aan de volksgeest van 1830-1831' ('Naatje').
Uit: Bouwkundig Weekblad 1915. (linksonder, Foto UB UvA,.

J. L. Springer, Damversiering tijdens de Aprilfeesten van 1887, tekening 
door A.W. Weissman. Uit: De Opmerker 1887. (rechtsonder, Foto UB 
UvA).

Met deze tekeningen oogstte Springer bewondering bij 
de jongeren van A et A. Sommigen van hen hadden een 
baan op een gevestigd architectenbureau en verzorgden 
het tekenwerk wanneer hun bureau ontwerpen in De 
Opmerker publiceerde. Uit de jaargangen van de jaren 
'80 is duidelijk dat Springers tekenstijl alom geïmiteerd 
werd. Maar, zo schrijft Weissman, "het is aan niemand 
ooit gelukt die manier te volgen of zelfs maar nabij te 
komen“37. Ook aan Weissman zelf was dat niet gegeven. 
Zijn technisch goede, maar wat stram uitgevoerde teke
ning van Springers Damversiering tijdens de Aprilfeesten 
van 1887 haalt het niet bij Springers eigen tekening, die 
de indruk wekt met veel vaart en aus einem Guss op 
papier gezet te zijn“.
Oudere architecten als P.J.H. Cuypers, A.N. Godefroy 
(zelf een knap tekenaar)39 en E.Gugel zagen de archi
tectuurtekening primair als communicatiemiddel tussen 
architect, aannemer en opdrachtgever. Uiteraard moest 
de presentatietekening40 goed verzorgd en gestoffeerd 
zijn, maar in een tè grote virtousiteit en verzelfstandiging 
van de perspectieftekening school in hun ogen het gevaar 
van een gemis aan zorgvuldige afweging tussen doel, 
middelen en vorm41. Een “oud-lid" van A et A schreef 
in 1894 in De Opmerker over Springers tekeningen als 
over “de geestige, maar wel wat al te faciele pochades 
die een Jan Springer (...) uit zijn mouw wist te schud
den"42. Springer gaf met zijn tekenstijl en met zijn 
schetsprojecten de architectuurtekening een nieuwe 
impuls. Faciel of niet, zijn "pochades" zouden mensen 
als Kromhout, Bauer en zeer waarschijnlijk ook Berlage 
tot gedurfde architectonische fantasieën inspireren. 
Kromhout, ooit tekenaar bij Springer en qua temperament 
het meest aan hem verwant, zou diens pittige, 'croquante' 
tekenstijl nog het meest weten te benaderen. Over een 
eventuele invloed van Springer op Berlage, die al in de 
jaren '80 als een begenadigd tekenaar werd onderkend, 
heb ik in de Berlage-monografieën niets terug kunnen 
vinden. Toch merkte hierover J.C. Ebbinge Wubben in
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de tentoonstellingscatalogus Nederland bouwt in 
baksteen (1942) al op: "Hoe dicht een figuur als Springer 
het geniale heeft benaderd, leeren we pas uit zijn 
tekeningen, hoe groot zijn invloed op een later zich zoo 
geheel anders ontwikkelend talent als Berlage is geweest, 
zien we nergens zoo duidelijk als in diens vroege 
architectonische ontwerpen”43.

Springer, Architectura etAmicitia en 'Jong-Amsterdam'

In de jaren '80 injecteerde Springer met zijn tekeningen 
en plattegronden in de architectonische cultuur van ons 
land een artisticiteit en bravoura die er tot dan toe aan 
hadden ontbroken. Zijn invloed deed zich daarbij vooral 
gelden door zijn voorzitterschap van A et A44. Hij was 
voorzitter van de Vereeniging, sinds 1882 Genootschap, 
in de jaren 1872-74 en 1876-'92. Hij leidde de 
reorganisatie van het genootschap in 1882, "die bedoelde 
de vereeniging in een lichaam te veranderen dat aan de 
idealen van hen. die in 1880 de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst hadden willen maken tot 
een organisatie, welke aan de behoeften voldeed, zou 
beantwoorden".45 (Op de relatie tussen Springer en de 
Maatschappij wordt hierna nog ingegaan)45. Het sinds 
1866 bestaande blad De Opmerker werd tot het officiële 
orgaan van het Genootschap gemaakt, terwijl in 1885 
werd begonnen met de uitgave van het plaatwerk De 
Bouwmeester.

In het Genootschap heerste een ongedwongen en 
artistiekerige sfeer, die zich bij tal van gelegenheden, 
bij feestelijkheden45, boottochten en excursies open
baarde. Een kenmerkende activiteit in die jaren waren 
de vele schetstochten in de omgeving van Amsterdam, 
naast de schetsclub en het schetsen è la minute, één 
van de vele initiatieven van Springer47. Het is de 
achtergrond waartegen we een gemêleerd gezelschap 
als dat van G. van Arkel44, A.W. Weissman, C.B. Posthu
mus Meyjes, Ed. Cuypers49, A.C. Boerma, E. Damen50, 
A.C. Bleijs51, A. Salm, W.J. Vuyk, H. Evers52, E. Breman, 
Th. Strengers, J. Ingenohl, J.N. Landré, J. Herman53, W. 
Kromhout en H.G. Jansen moeten zien. Afgezien van de 
al wat oudere Bleijs (die vóór zijn komst naar Amsterdam 
al een carrière in Hoorn achter de rug had) en J.N. 
Landré (Gosschalks 'chef de bureau'), waren al deze 
architecten na 1850 geboren. Te oordelen naar 
impressies die onder meer Weissman en Kromhout ons 
geven werd Springer door hen op handen gedragen en 
was hij, veel meer dan alleen de voorzitter, de ziel van 
het Genootschap. Kromhout zou in 1925 schrijven: "Het 
aanhankelijkheidsbetoon voor zijn sympathieke, on- 
verdacht-belangeloze figuur geschiedde op enigszins 
buoyante wijze, wijl er in die dagen nog iets Frans- 
Halserigs in de atmospheer zat, iets breed-joviaals, dat 
gaarne z'n laatste stuiver aan de gezelligheid offerde, ver 
van de bedachtzaamheid der daaropvolgende generatie, 
die, alles te niet willende doen wat aan den vorigen tijd 
herinnerde, ook daarin eene eigengestelde (sic) houding 
aannam, eene pose van nuchterheid, van ascetisme, van 
verzet, die eene finale afrekening met het voorafgaande 
bedoelde”54.

Deze sfeertekening komt in grote trekken overeen met 
de door Weissman geschreven geschiedenis van A et 
A in de jaren '8055 Het is in het algemeen hoog tijd dat 
deze bruisende episode in de Nederlandse architectuur
geschiedenis, ingebed wordt in een bredere cultuur-, 
ideeën- en mentaliteitsgechiedenis. Britse onderzoekers

hebben dat in hun land gedaan voor de periode 1850- 
1890, onder meer Joe Mordaunt Crook in William Burges 
and the High Victorian Dream en Mark Girouard in The 
Victorian Country House en Sweetness and Lighf6 
Girouard laat bijvoorbeeld heel mooi zien dat de Queen 
Anne Revival niet alleen een stijlbegrip is, maar vooral 
ook een Movement, een mentaliteit en een rage, die zich 
uitstrekt van de landhuizen van Richard Norman Shaw 
en William Eden Nesfield tot en met de kinderboek- 
illustraties van William Crane en Kate Greenaway. Een 
boek als Sweetness and Light, inmiddels alweer twaalf 
jaar oud, zou in bepaalde opzichten model kunnen staan 
voor een geschiedschrijving van de Hollandse 
neorenaissance, of het 'Oudhollands' (een term die vooral 
in de jaren '70 nog verschillend geïnterpreteerd werd, 
maar daarna meer en meer als synoniem met de 
Hollandse neorenaissance zou gaan gelden)57. De grote 
historische belangstelling voor de Gouden Eeuw strekte 
zich uit van geestdriftig gevierde Vondel-, Hooft- en 
Brederofeesten (in resp. 1879, 1881 en 1885) en 
allegorische optochten en erepoorten tijdens de diverse 
konings- en herdenkingsfeesten tot en met de inrichting 
van oudheidkamers, historische tentoonstellingen en 
geschilderde of in papierstuc opgezette Oudhollandse 
marktpleintjes58.

Nu kan de Queen Anne Revival - een mengstijl van 
17de- en 18de-eeuws vocabulaire, met erkers, top
gevels, schuiframen, glas-in-lood e.d.59 niet zonder meer 
vergeleken worden met de Hollandse neorenaissance. 
In de eerste plaats was zij vrijer van opvatting. In de 
tweede plaats: ook al waren beide richtingen vanwege 
hun wortels in de Noord- en Zuidnederlandse renais
sance verwant, de Engelse Queen Anne revival had 
onmiskenbaar een meer 'sophisticated', een excen
triekere ondertoon dan haar Nederlandse tegenhanger. 
Ze genoot haar populariteit van meet af aan in 
progressief-intellectuele en artistieke kringen. Het 
Nederlandse 'Oudhollands' daarentegen stond aanvan
kelijk veel meer voor een groeiend nationaal zelfver
trouwen en een nieuw economisch élan. I. Gosschalk 
motiveerde nog in 1899 in die geest zijn keuze voor de 
Hollandse neorenaissance: "Ligt het (...) niet in onze lijn 
er naar te streven om de traditie levendig te houden van 
die inspanning op ieder gebied, zooals wij ze kennen 
uit de dagen van Maurits en Frederik Hendrik; van niet 
geëvenaarde daadkracht, tegen druk en ongeluk in, tegen 
overmacht zich schrap zettende, als van flinke mannen 
plicht en roeping is, indefessus, niet versaagd?“50 
Weliswaar begon in 1899 een dergelijke Oudhollandse 
cranerie al behoorlijk sleets te worden, in het begin van 
de jaren '80 was de tijd er meer dan rijp voor. Voor 
daadkrachtige ondernemers, bankiers en stadsbestuur
ders vormde de Hollandse neorenaissance het 
aantrekkelijke alternatief voor de als slap en karakterloos 
ervaren naweeën van het classicisme (nadien met termen 
als Waterstaatsstijl', limmermansclassicisme' e.d.aange
duid) of voor het tamelijk hoog gegrepen eclecticisme van 
Rosé, Godefroy, Leliman en andere voormannen van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Het is zeker 
niet toevallig dat de eerste gebouwen in Hollandse 
renaissancetrant, Gosschalks Heinekenbrouwerijen en - 
kantoren aan de Stadhouderskade (1866-73), in 
opdracht van een ambitieuze industrieel werden 
gebouwd.

In de loop van de jaren '80 en in de jaren '90 verbreedt 
zich echter het draagvlak van de Hollandse neorenais
sance. De stijl wordt populair bij horeca-exploitanten en

bij eigenaars van winkels, magazijnen en modezaken5’. 
Dat biedt vooral kansen aan de leden van A et A, die er 
hun niet geringe decoratieve talenten tentoon kunnen 
spreiden. Daarnaast zoeken de jongeren van A et A 
aansluiting bij verlichte kringen van schrijvers, kunste
naars en intellectuelen. En wie in die kringen wilde 
verkeren zocht in de jaren 1883-90 allereerst het 
Oudduitse café 'Bavaria' van August Prell op, "hét 
brandpunt van gezelligheid voor het intellectuele en 
artistieke jong-Amsterdam"62. Vooral Springer moet er 
een graag geziene gast geweest zijn. Onder meer Jantje 
van Leydens Eten en drinken in Amsterdam noemt hem 
en zijn broer Ko onder de stamgasten van 'Bavaria'53, 
dat verder bezocht werd door journalisten, schrij vers, 
musici, toneelspelers, schilders e.d. Zeker is dat 
daarnaast ook A.W. Weissman en H. Evers het café 
bezochten en waarschijnlijk ook andere A et A-leden54 
Weissman en Springer (en mogelijk ook Berlage) waren 
geregeld te gast bij de twaalf 'Ghesellen in Brederoo'. 
Deze 'Breero-club', opgericht als vervolg op de 
Brederofeesten van 1885, kwam wekelijks bijeen in de

Interieur van de 'Bier- und Weinstube Bavaria' in de Kalverstraa, bij 
he, Spui. Naar ontwerp van Ph. Niederhöfer, leraar aan de 'Kunst- 
gewerbeschule' in Frankfurt, en uitgevoerd o.l.v. de architecten J.P. 
F. van Rossem en W.J. Vuyk. Trefpunt van 'Jong-Amsterdam' en de 
Breero-club. Stamcafé van Jan Springer. (Foto GA Amsterdam).

'Weinstube' boven 'Bavaria'. Verschillende leden van dit 
gezelschap, onder wie Frank van der Goes en de radi
cale journalist Pieter Lodewijk Tak, behoorden tot de 
invloedrijke redacteuren van de Nieuwe Gids, het orgaan 
van de Tachtigers. Ook latere radicaal-liberale voor
mannen als Treub en Gerritsen waren gasten van de 
'Breero-club'.

M.W.F. Treub zou later in Herinneringen en overpeinzin
gen schrijven: "Amsterdam was destijds in gisting. De 
jongere kunstenaars tornden tegen het verval in schilder
en beeldhouwkunst zowel als in architectuur en letter
kunde"55 Cultureel, maar ook politiek en maatschappelijk 
was Amsterdam in de jaren '80 buitengewoon levendig 
en veelvormig, met een verhoudingsgewijs grote groep 
jonge, ontevreden intellectuelen55. Eén van de opvallend
ste ontwikkelingen was het ontstaan van een groep 'bier- 
nomaden' en bohémiens, die van ene Duitse 'Bierkneipe' 
naar de andere trok en die zich beschouwde als het

'Jong-Amsterdam', waarvan de kern volgens G. Taal uit 
ca. 100 mensen bestond57. Springer heeft hier 
ongetwijfeld deel van uitgemaakt. En daarmee stond 
hij in nauw contact met de avantgarde-ideeën en - 
ontwikkelingen van zijn tijd. Het is moeilijk vast te stellen 
welke consequenties dat voor zijn architectuur heeft 
gehad. Architectuur is nu eenmaal geen literatuur, waar 
de "gisting" die Treub noemt onmiddellijk vertaald kan 
worden. Een grotere behoefte aan individualisme en 
oorspronkelijkheid is in Springers werk en dat van enkele 
andere A et A-leden duidelijk aanwijsbaar. Maar de 
betekenis van zijn bohémienactiviteiten en zijn 
aanwezigheid in het milieu van literaire en intellectuele 
avantgarde ligt misschien in de eerste plaats op de 
nadruk die hij daarmee legde op het vrije, ongebonden 
kunstenaarschap.

Springer, Architectura et Amicitia en de demon van de 
Kunst

Het Genootschap Architectura et Amicitia is vrijwel vanaf 
zijn ontstaan tot ver in de 20ste eeuw een verzamelpunt 
van jonge architecten geweest58. Lange tijd bestond er 
een duidelijk antagonisme tussen de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst en het Genootschap. Zeker 
in de periode-Springer was de relatie van A et A met de 
Maatschappij tamelijk gespannen, al wilde men bij 
bijzondere gelegenheden de handen nog wel eens ineen 
slaan. De Maatschappij had in veler ogen nog altijd dat 
eerbiedwaardige uit de dagen van D.D. Büchler, de oud- 
voorzitter. De "oude tante", zoals de Maatschappij 
genoemd werd59, was in de jaren '70 nog berucht om 
haar formele en vooral zeer langdurige vergaderingen. 
De discussies die op deze vergaderingen gevoerd 
werden, groeven doorgaans diep, maar dat gebeurde 
meer op een breedsprakige dan op een puntige manier, 
terwijl bovendien prikkelende standpunten zo veel 
mogelijk vermeden werden. Het was bepaald geen stimu
lerende omgeving voor jonge architecten. Daar kwam bij 
dat voor deze jongeren de weg naar bestuursfuncties 
lang was, want de bestuurscultuur in de Maatschappij 
kenmerkte zicht door een zekere exclusiviteit70 en door 
een strenge hiërarchie.

Eén van de voornaamste doelstellingen van de 
Maatschappij, die zij overigens deelde met haar 
zusterorganisatie, het Royal Institute of British 
Architects7', was tot dan toe altijd geweest het streven 
naar status en erkenning voor het architectenberoep. Dit 
is goeddeels te verklaren vanuit de tijd van ontstaan van 
beide instellingen. In het tweede kwart van de 19de eeuw 
was de waardigheid van het architectenberoep in het 
geding door de opkomst van twee nieuwe beroepsgroe
pen, de ingenieurs en de timmerman-aannemers, die 
de architecten zowel de technisch-constructieve als de 
praktisch-organisatorische kant van het vak uit handen 
sloegen. Erger nog was dat zij zich gingen bemoeien met 
het eigenlijke domein van de architect, het ontwerpen: 
Waterstaats- en timmermansarchitectuur waren er, grof 
samengevat, de resultaten van72. Op twee manieren 
probeerden de architecten zich tegen deze bedreigingen 
teweer te stellen: enerzijds door het benadrukken van 
het kunstenaarschap van de architect en anderzijds door 
het ontwikkelen van het professionalisme. Hoewel de 
spanning tussen die twee in aanleg in het architecten
beroep an sich ligt opgesloten, werd zij in het laatste 
kwart van de 19de eeuw zo sterk dat dit leidde tot een 
zekere 'segmentering' van het beroep73.
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De Maatschappij lijkt in die ontwikkeling geen duidelijk 
standpunt te hebben ingenomen. Enerzijds gaf ze ruimte 
aan kunsttheoretische debatten, anderzijds stond ze 
nauwelijks open voor initiatieven die het kunstzinnige 
element moesten versterken. De waardigheid van het 
architectenberoep waar ze zo op hamerde, achtte ze het 
meest gediend met het bewandelen van een midden
koers. Haar starre houding kwam haar in de jaren '70 
op scherpe kritiek te staan74. De Opmerker zou later 
schrijven dat de Maatschappij aan "de kwaal van 
versteening" leed, waarbij "zij steeds, als in zelfbeschou
wing verzonken leefde, zich met bijna niets, dan hetgeen 
haar zelve en haar uitsluitend betrof, bemoeide, en 
daarom een onbekende, een eenzame in den lande 
bleef'78 In 1880 presenteerde zich weliswaar een geheel 
vernieuwd bestuur, maar in de praktijk bleek het daarbij 
vooral om een stilistische omwenteling te gaan, van het 
oude Eclecticisme naar de Hollandse neorenaissance; 
een meer academische neorenaissance dan die van 
Gosschalk, Bleijs en Springer overigens. De Maatschappij 
bleef een formeel opererend, tamelijk immobiel lichaam, 
dat primair opkwam voor de belangen van de architect.

Springer vervulde in het begin van de jaren '70 enkele 
bestuursfuncties in de afdeling Amsterdam van de 
Maatschappij, één van de afdelingen die een sterk 
onafhankelijke koers volgde. Tussen 1876 en '78 had hij 
zitting in het landelijke hoofdbestuur, onder meer als 
secretaris. Het bleek een weinig succesvol optreden, 
waarbij hij vanwege - al of niet vermeende - laksheid 
in 1878 uit die functie werd ontheven76. Het was duidelijk 
dat hij zich in deze omgeving slecht op zijn gemak 
voelde. Wie in de Maatschappij iets wilde bereiken had 
wel een buitengewoon lange adem nodig, iets waaraan 
het de meesten, en zeker Springer, simpelweg ontbrak. 
Daarentegen wist hij na 1876, toen hij voor de tweede 
maal het voorzitterschap van de Vereeniging Architectura 
et Amicitia op zich nam, dit vanouds al meer ongedwon
gen, maar tot dan toe kwakkelende gezelschap om te 
vormen tot een soort Gideonsbende die niet alleen sterk 
naar buiten trad, maar die ook de belichaming werd van 
een 'Kunst'-ideaal dat in de Maatschappij onvoldoende 
weerklank vond. De tijd was er trouwens rijp voor. Een 
toenemende welvaart en een groeiend aantal opdrachten 
in het begin van de jaren '80 had tot gevolg dat met 
name een aantal jonge architecten minder gepreoccu
peerd was met het streven naar respectabiliteit door 
professionalisering. Zouden we een schaalverdeling 
maken tussen de uitersten 'kunst' en 'professionalisme' 
voor de Nederlandse architectuur uit de periode 1850- 
189077, dan vinden we aan het ene uiteinde van deze lijn 
architecten als G.B. Salm76, C. Outshoom (die 
waarschijnlijk als eerste een architectenbureau in de 
moderne zin van het woord leidde)79 en vooral A.L. van 
Gendt, de stilistisch onverschillige "man van zaken"80, 
die zelf zich voornamelijk met zaken als bestellingen, 
zekerheidsberekeningen en bestekken bezig hield en 
daarbij het ontwerpen overliet aan jonge, ambitieuze 
tekenaars. Het professionele architectentype a la Van 
Gendt werd door de leden van A et A in 1884, op hun 
jaarlijkse feest, uitgebreid gepersifleerd in de archi
tectonische klucht Villa Silberstein, waarbij in ieder geval 
Weissman, die tussen 1876 en '82 op het bureau-Van 
Gendt werkte, zich kostelijk geamuseerd schijnt te 
hebben8' Wat ons dan aan de andere kant van de 
schaalverdeling brengt, bij enkele A et A-architecten: bij 
A.C. Bleijs bijvoorbeeld, 'den artistieken Bouwmeester'82, 
en vooral bij Springer, als exponent non-plus-ultra van

het subjectivistische 'Kunst'-ideaal van de architect, als 
de kunstenaar pur sang, of in de formuleringen van 
tijdgenoten: "kunstenaar bij Gods genade"83, de geïnspi
reerde eenling, “die de weg volgde, welke zijn demon 
hem wees"84. Kortom, de tegenpool van Van Gendt, tot 
wie hij overigens Veroordeeld' zou worden bij de 
realisering van zijn belangrijkste opdracht.
Overigens gingen maar weinig A et A-architecten in de 
jaren '80 zo ver als Springer. De meesten stelden zich 
pragmatischer op, zonder daarbij al te veel hun artistieke 
voorkeuren prijs te geven. Iemand als Posthumus Meyjes 
bijvoorbeeld was achtereenvolgens architect van de 
Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij en 
opzichter-architect van de Nederlands Hervormde 
gemeente in Amsterdam, waarbij hij in de jaren '80 vrijwel 
uitsluitend in Hollandse neorenaissance bouwde; een wat 
logge, maar zeker geen ongeïnspireerde neorenais
sance85. De tekenstijl van deze in Delft opgeleide architect 
stond bovendien onmiskenbaar onder de invloed van de 
Croquis*6. Springer was met zijn Tart pour l'art'-houding 
dan ook niet zozeer het lichtend voorbeeld in A et A als 
wel de bewierookte, charismatische leider, die zijn 
stempel op het Genootschap drukte en die voorging in 
het “eenigszins bohèmeachtige"87 dat de omgang onder 
de leden kenmerkte.

Als hoogtepunt in de geschiedenis van A et A hebben 
tot nu toe altijd de jaren '90 gegolden, de tijd van 
Kromhout, Bauer, De Bazel, Lauweriks en anderen, die 
met een nieuwe gestileerde vormgeving, visionaire 
projecten en theoretische debatten het voortouw namen 
in de Nederlandse architectuur. Het blijft daarbij 
merkwaardig dat tot nu toe geen verband met de 
voorafgaande periode onder Springer gezien is. Toen 
al kwam immers sterk de nadruk te liggen op de indivi
duele vrijheid van de architect, die zich niet zozeer uitte 
in experimenteerlust als wel in het vrije ontwerpen, 
tekenen en decoreren, los van de markt en bij voorkeur 
en groupe. Het is ondenkbaar dat Kromhout c.s. zich 
binnen de Maatschappij ontplooid zouden hebben. Het 
gaat daarbij inderdaad om een klimaat, niet om enigerlei 
stilistische of theoretische verwantschap met de latere 
Architecturagroep. Springer was, zoals gezegd, geen 
stilistisch vernieuwer, al verlegde hij binnen de conventies 
van de Hollandse neorenaissance wel de grenzen van 
de mogelijkheden. Een utopist als W.C. Bauer was hij 
evenmin, zoals een vergelijking tussen Bauers befaamde 
schouwburgontwerp uit 1891 en Springers ontwerp voor 
de Stadsschouwburg uit hetzelfde jaar al vrij snel laat 
zien. Wel begon ook Springer al in de jaren '80 vervaarlijk 
te balanceren tussen droom en daad, tussen het ideaal 
van de tekentafel en de praktijk van de koele rekenaars, 
die zich bij het zien van zijn ontwerpen afvroegen: "wat 
kost dat niet allemaal?" Dat hij het op dat slappe koord 
nog betrekkelijk lang heeft weten vol te houden zal voor 
een niet onbelangrijk deel te danken zijn geweest aan 
de invloed en de connecties van zijn vader, de assistent- 
stadsarchitect. Maar na 1894 viel hij er van af. Zijn 
biografen van 1915 nemen aan dat hij zich de kritiek op 
zijn door bezuinigen kaalgeplukte Stadsschouwburg 
dermate aantrok dat hij niet meer tot werken in staat was. 
Dat zou inderdaad kunnen; er zijn mij geen andere 
plausibele redenen bekend. Of het zou moeten zijn dat 
Springer zich geplaatst zag voor het weinig aanlokkelijke 
perspectief om voortaan achter de door Berlage en de 
Architecturagroep opgang gebrachte ontwikkelingen aan 
te moeten lopen. Kromhout, sinds de tweede helft van 
de jaren '80 actief lid van A et A, geeft voedsel aan die 
veronderstelling. Hij meent dat zich rond 1892 een

zekere zelfvoldaanheid van Springer meester had 
gemaakt. Daarbij was, zo schrijft hij, “teveel heftigheid 
(...) reeds verbruikt om met groote heftigheid het nieuwe 
in te gaan. Zoo ontstond vanzelf de steeds grooter 
wordende gaping tusschen hem en de jongeren en zich 
niet meer de leider gevoelende trad hij af, voorgoed, 
zooals een vierkante figuur niet anders pleegt te doen''88

De Stadsschouwburg

Springers loopbaan, zo merkte De Ingenieur in 1915 op, 
werd uiteindelijk een aaneenschakeling van teleurstellin
gen, waarbij de verhouding tussen uitgevoerde en 
onuitgevoerde projecten "onwaarschijnlijk groot" was89. 
Uit het voorgaande zou de indruk kunnen ontstaan dat 
Springer rond 1890 een typische architects architect, een 
cu/f-figuur was. Die indruk is maar voor een deel juist. 
Al realiseerde hij in de jaren '80 hoofdzakelijk papieren 
en efemere projecten, zijn reputatie als een zeer 
getalenteerd ontwerper was inmiddels in brede kring 
verbreid. Dat bleek vooral toen hij in 1882 gevraagd werd 
naast Cuypers en Gosschalk zitting te nemen in de jury 
voor de beoordeling van de besloten prijsvraag van het 
Concertgebouw, één van de meest prestigieuze opdrach
ten van dat moment90. Bij het grote publiek genoot hij 
bekendheid als ontwerper van feestdecoraties. Vooral 
na 1874, toen hij succes had als feestdecorateur bij het 
regeringsjubileum van Willem III, waren er weinig ten
toonstellingen, jaarmarkten, bazars en verenigings-, 
studenten- of nationale feesten waarbij hem niet ge
vraagd werd schetsen te leveren voor erepoorten, fon
teinen en terreinversieringen9'

De schetsen voor dergelijke versieringen haalden 
duidelijk het beste uit Springer als ontwerper, maar het 
bleef natuurlijk kortebaanwerk. Er kwamen wel degelijk 
ook grote opdrachten binnen. Maar in de eerste plaats 
zagen we al dat Springer het type vertegenwoordigde

J.L. Springer, 'Frascati's Restaurant 
and Wintergarden',
Oxford Street 32, Londen. Ontwerp 
en aquarel (41-51 cm) door Jan 
Springer. Uit: collectie Nederlands 
Architectuurinstituut (archief Kon. 
Ac. Beeld. Kunsten 's-Gravenhage), 
port. 11, blad 231.
(Foto NAI)

"van de onafhankelijke kunstenaar, wien zijn kunst voor 
alles gaat en die de moed heeft, een opdracht te 
weigeren, waarbij hem niet zijn volle kunstenaarsvrijheid 
gewaarborgd is"92; in de tweede plaats stelden 
opdrachten waarvoor een langere adem vereist was hem 
voor problemen93. Het is frappant om te zien hoe hij, in 
1877, een vrijwel zekere opdracht voorTeylers Museum 
in Haarlem liet lopen, waarschijnlijk omdat hij daarbij 
gehouden zou zijn aan een door een ander (L.P. Zocher) 
vastgestelde modelplattegrond94. Meer energie lijkt hij te 
hebben gestopt in een tamelijk kansloze onderneming 
als de internationale prijsvraag voor het Argentijnse 
Congresgebouw in Buenos Aires (1887), waarbij hem 
uiteraard alle vrijheid werd gegund, met bovendien een 
fabelachtige bouwsom98

In het begin van de jaren '90 leken zijn kansen te keren. 
Uit die tijd dateert de verbouwing van 'Frascati's 
Restaurant and Wintergarden' in het Londense Oxford 
Street, in opdracht van de Amsterdamse hoteleigenaar 
Krasnapolsky, voor wie hij enkele jaren eerder een 
veelbesproken beursontwerp tekende. De Wintertuin, een 
octagonale ruimte met galerijen en een glazen overkap
ping , schijnt in Londen als een typerend voorbeeld van 
Continental Style gezien te zijn en leidde tot een tweede 
opdracht, een restaurant aan Euston Road. Het ontwerp 
daarvoor werd echter niet uitgevoerd. Want wat wellicht 
een mooie Londense carrière had kunnen worden, werd 
in de knop gebroken toen hem gevraagd werd zijn ziek 
geworden vader te vervangen bij het ontwerp voor de 
nieuwbouw van de in 1890 afgebrande Stadsschouwburg. 
(Mogelijk een slimme zet van de inmiddels 75-jarige 
Springer sr.) Zeer tegen zijn zin moest hij hier 
samenwerken met anderen (A.L. van Gendt en J.B. 
Springer)97, maar hij nam de opdracht aan en produceer
de in korte tijd een volgens velen adembenemend ont
werp, waarvan het uiteindelijke resultaat - dat vooral 
in de uitvoerende fase ten prooi viel aan zware 
bezuinigingen - niet meer dan een afschaduwing, een
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J.L. Springer, Stadsschouwburg 1892-94. Geaquarelleerde tekening 
van oorspronkelijk project, schaal 1:300.
Uit: Bouwkundig Weekblad 1915. (Foto UB UvA).

J.L. Springer, Stadsschouwburg 1892- 94. Ontwerp en tekening van 
één der loges d'avant-scène. Voor- en zijaanzicht.
Uit: Bouwkunst 1914715. (Foto UB UvA).

J.L. Springer, Stadsschouwburg 1892- 94. Plattegrond van de 
benedenverdieping met rotonde. Uit: Bouwkunst 1914/'15.
(Foto UB UvA).

karkas bijna, zou worden. Wat niet wegneemt dat de 
Stadsschouwburg een staalkaart van Springers opvattin
gen en mogelijkheden te zien geeft. Vrijwel alle thema's 
uit zijn eerdere werk komen er bij elkaar. In dit korte 
bestek moet worden volstaan met enkele algemene 
opmerkingen.

Allereerst de plattegrond van de benedenverdieping. 
De cirkelvorm van de rotonde is hier het ordenende 
ontwerpprincipe van het totale gebouw. Het middelpunt 
M is een soort rotatie-as die zich door de rotonde, de 
bovenliggende zaal en de ventilatietoren rijgt. Óok de 
zaal is geconstrueerd aan de hand van een cirkel, met 
als middelpunt deze rotatie-as. Door middelpunt M 
lopen zowel de vertikale as als de horizontale assen, dat 
wil zeggen de symmetrie-as van het gebouw, de dwarsas 
die de twee hoofdtrappenhuizen verbindt en de diagonale 
assen door de twee vernuftig samengestelde trappen
huizen op de hoeken, welke naar de derde en vierde 
rang leiden. Opmerkelijk is in dit 'Beaux-Arts'-plan hoe 
de verhoudingen van de verschillende ruimten en 
vertrekken op elkaar zijn afgestemd. Nu was de ideale 
theaterplattegrond in de 19de eeuw die van een lange, 
diepe doos met twee uitstekende armen voor de trappen
huizen; dit laatste tegen de gevreesde schouwburg
branden. De terreinomstandigheden voor de Stads
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schouwburg lieten echter noch een grote diepte - zoals 
bij de Parijse Opéra-Garnier, waar de vestibule, het 
trappenhuis en de zaal achter elkaar gelegd zijn98 - noch 
uitstekende armen aan weerszijden toe. Springer heeft 
deze nadelen in zijn voordeel omgebogen en een 
compact gebouw ontworpen, met een cirkel in het midden 
vanwaaruit radiaallijnen de ontsluiting van het gebouw 
organiseren. Uit deze on-Hollands heldere, logische en 
breed opgevatte plattegrond ontwikkelt zich vervolgens 
de opbouw.
Sinds Friedrich Gilly's project voor een Nationaltheater 
in Berlijn (1798) zijn in vrijwel alle 19de-eeuwse 
schouwburgen en opera's het toneel- en het publieksge
deelte als twee duidelijk te onderscheiden bouwvolumes 
geprojecteerd. In de Opéra-Garnier wordt dit geaccen
tueerd door twee verschillende kapvormen. Ook Springer 
past dit toe, maar in het benadrukken van de zelfstandige 
functies der bouwdelen gaat hij tevens een paar stappen 
verder dan Garnier en sluit hij aan bij inheemse tradities. 
De voorsprongen van de trappenhuizen en de ingangs
partijen die in de plattegrond gegeven zijn, worden in de 
gevels uitgewerkt tot een veelheid aan Hollandse renais- 
sancetorens. Ook in de zijgevels zijn de artiesten- en 
rekwisieteningangen opgenomen in een licht risalerend 
bouwdeel. Voor een deel is in een dergelijke rationele 
plan- en gevelontwikkeling de invloed van Cuypers en

J.L. Springer, Rijksarchief aan de Marktstraat in Arnhem, 1879. 
(Gesloopt ca. 1955) Kleurenlitho, ca. 1880. (Foto GA Arnhem).

indirect ook van Viollet-le-Duc merkbaar. Cuypers' 
invloed doet zich sowieso al gelden in het flankerende 
torenpaar (met één van de torens in de zichtas van de 
Leidsestraat, zoals één der Rijksmuseumtorens in de 
zichtas van de Spiegelgracht staat). Dat hij Cuypers' stijl 
en methode doorgrondde maakte hij duidelijk bij het 
Arnhemse Rijksarchief (1878), een werk van Springer 
dat zelden genoemd wordt en dat in zijn oeuvre een 
curiositeit gebleven zou zijn - bijna een parodie op 
Cuypers en de 'Rijksadviseursstijl'99 -als het niet zo'n 
duidelijke verwantschap had met enkele ontwerpies in 
de Verzameling bekroonde ontwerpen van A et A’ .(Zie 
het ontwerp voor een dorpsschool.) Invloed van Viollet- 
le-Duc was er zeker; daar ontkwam vrijwel niemand aan 
in de laatste drie decennia van de vorige eeuw. Maar ze 
moet in het geval van Springer niet overschat worden101. 
Een rationele, en meer nog een methodische planuit- 
werking was, zoals we gezien hebben, ook in de 
architectuuropvatting van de Ecole des Beaux-Arts 
gegeven. Aan de Stadsschouwburg is bovendien goed 
te zien hoe hij wel degelijk rationalistische theorema's 
opofferde aan schilderachtige effecten. Zo geldt voor alle

J.L. Springer (inv. et del.), Dorpsschool. Uit: Architectura et Amicitia- 
Verzameling bekroonde ontwerpen (1883), pi. 13. (Foto UB UvA).
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torens dat zij alleen bij benadering de trappenhuizen 
aangeven, waarvan zij functioneel de expressie zijn. De 
torenvierkanten corresponderen niet met de rechthoeken 
van de eronder gelegen trappenhuizen. Ze krijgen 
hierdoor bijna een decoratieve autonomie die Cuypers 
zeker niet zou hebben toegelaten. Het exterieur wint 
erdoor aan levendigheid, maar verliest weer aan 
helderheid en structuur.

Vooral in de decoratie liet Springer bijna alle rationalis
tische overwegingen varen. In de decoratieve details 
wordt een eindeloos spel van geometrische vormstapelin- 
gen en doorsnijdingen gespeeld, een spel met kleine 
cirkels, overhoekse vierkantjes en klaverbladvormen, die 
door lijstwerken worden gestoken en dan weer opnieuw 
beginnen. Overal in het gebouw vindt men ronde en 
kubische vormen, versierd met bollen, knoppen, blokjes, 
paterae, guttae, rozetjes en pendanten. Ondanks deze 
decoratieve overdaad maakt het gebouw echter geen 
verbrokkelde indruk, hetgeen zelfs Kromhout, die een 
meer dan vernietigende kritiek op de Stadsschouwburg 
schreef, moest toegeven. De traditie der klassieke 
ontwerpmethode stond immers garant voor "rondgaande, 
alles aaneenbindende hoofdlijnen" en voor een herhaling 
van dominerende motieven . De talentvolste Hollandse 
neorenaissancisten waren inderdaad stevig geworteld 
in de doctrine van de omgaande lijn, die het potentiële 
explosiegevaar van hun ontwerpen tot een minimum 
beperkte. Maar voor Kromhout stamde een dergelijke 
doctrine uit de oude trucendoos. Met de Stadsschouw
burg verviel Springer volgens hem in routinematigheid, 
die een artistieke vermoeidheid camoufleerde: "Deze 
schouwburg is de apotheose zijner kunst, het laatste 
woord eener lange zin, waarvan het begin twintig jaar 
geleden gestameld werd, om te eindigen in 'habiliteit' en 
'kunstvaardigheid™". Springer bleef voor hem het 
gemakkelijk tekenende en ontwerpende talent, dat echter 
voor de toekomst - en dit in tegenstelling tot Cuypers - 
geen enkel perspectief meer opende. Deze conclusie was 
anno 1894 natuurlijk vooral tijdgebonden. In het begin 
van de jaren '90 werd Cuypers immers in de gelederen 
van Architectura et Amicitia 'herontdekt' en werd diens 
rationalisme als enig juiste grondslag voor de vernieuwing 
in de architectuur gezien, te beginnen bij Kromhouts 
artikel in het eerste nummer van Architectura (het nieuwe 
blad van het Genootschap), 'Het rationalisme in Frankrijk' 
(1893)’04. In het artikel dat hij dertig jaar later over 
Springer schreef liet hij een meer genuanceerd geluid 
horen en merkte hij op: "hoe klein zou het zijn, niet 'de 
architect' te willen zien in eene compositie, als de lijnen 
en vormentaal niet geheel overeenkomen met de -nu 
gangbare- onze!"’“. Mogelijk begon de betekenis van 
Springer voor zijn eigen ontwikkeling hem nu helderder 
voor de geest te staan.

De momentane visie

De architectuurhistorica Ada Louise Huxtable schreef 
enkele jaren geleden in haar boek Architecture - 
Anyone?’. "In today's spirit of revisionism, scholars seem 
to bend on standing history on its head, with the 
rediscovery prize going to the most unexpected 
choices" Daarmee leverde ze een wat zuur commen
taar op het afscheid van een architectuurgeschiedenis 
die ruim een halve eeuw in het teken stond van het 
zoeken naar de oorsprongen van de moderne archi
tectuur. Die zoektocht resulteerde in de constructie van 
een stamboom, die ergens halverwege de 19de eeuw

J.L. Springer, Architectuurfantasie, potlood en Oostindische inkt, 
ongedateerd. (Zie noot 117.) Uit: Bouwkunst 1914/'15. (Foto UB UvA).

zou zijn ontstaan en die, temidden van een onafzienbare 
hoeveelheid dor hout, via de klassieken van rond de 
eeuwwisseling uitmondde in de Moderne Beweging’07. 
Voor Nederland leverde dit model de stamboom 
Cuypers-Berlage-Nieuwe Bouwen op. Of daarin ooit nog 
eens rigoureus de bijl moet worden gezet, hangt mede 
af van het onderzoek naar de tweede helft van de 19de 
eeuw. Daarin zullen de impulsen die van het Eclecticisme 
en de Hollandse neorenaissance uitgingen grondig 
moeten worden geanalyseerd, met name de ontwikkeling 
van het subjectivisme en het Schilderachtige als basis 
voor het steeds vrijere gebruik en uiteindelijk de oplossing 
van historische vormen. Duidelijk is alvast wel dat de ooit 
zo kaarsrechte lijn tussen Cuypers en Berlage bij nadere 
beschouwing kronkeliger blijkt te zijn dan gedacht. Eerder 
al werd deze lijn afgebogen over de jong-rationalisten 
van de Architecturagroep uit de jaren '90 , vervolgens 
bleek hij te zijn afgesneden door de invloeden van het 
Amerikaans-romaans(H.H. Richardson). Maar ook de 
-overigens weinig homogene- Architecturagroep kwam 
niet uit de lucht vallen; evenals bij Berlage komen daarin 
verschillende lijnen bij elkaar. De lijn Cuypers-Berlage 
lijkt er één te zijn -zij het een hele belangrijke- in een 
netwerk van (verweven) lijnen van heterogene herkomst.

Iets dergelijks zien we ook in het buitenland. Hierboven 
al bleek de Ecole des Beaux-Arts een wettige erfgenaam 
van het rationalisme van de Verlichting te zijn, wat het 
monopolie van Viollet-le-Duc op het rationalisme aan
zienlijk afzwakt. En eveneens uit Frankrijk, uit de Parijse 
woonhuisarchitectuur om precies te zijn, is bekend dat 
een florale stijl, zeer vrij puttend uit historisch vormen- 
materiaal, onmiddelijk voorafging aan de Art Nouveau’“. 
Hieruit blijkt vooral de complexiteit van het historicisme 
in de tweede helft van de 19de eeuw: enerzijds het 
vasthouden aan historische vormen, anderzijds het 
relativeren ervan door een steeds vrijere toepassing en 
een toenemend individualisme.

Duidelijk is inmiddels ook dat het landschap rondom 
Cuypers meer reliëf vertoont dan tot voor een jaar of tien 
werd aangenomen. Er blijken bijvoorbeeld méér interes
sante of invloedrijke architecten te zijn geweest. Van de 
individuele architecten uit de eerste economische herstel
periode van Amsterdam (ca. 1865-1895) hebben waar
schijnlijk Gosschalk en Springer het meest geleden 
onder de lange schaduw van Cuypers’'0. Een vergelijking 
tussen die twee is leerzaam, vooral om Springers 
betekenis hier te verduidelijken. Er zijn uiteraard 
overeenkomsten, zoals hun "pastiche-achtige"’”, on
academische neorenaissance, waarin beiden een eigen 
handschrift wisten te ontwikkelen. Maar er is ook een 
niet onbelangrijk verschil. Gosschalk was hooguit een 
iets meer dan middelmatig tekenaar. Zijn kracht lag in 
de uitvoering: hij was de man van de verhoudingen, van 
de profielen, de kleurnuances en ragfijne details"2. 
Springers gebouwen daarentegen stellen in de uitvoering 
soms zelfs teleur en zijn bovendien wisselend van 
kwaliteit. Zijn kracht lag in het conceptuele, in de 
plattegrond en de tekening als vehikel voor architecto
nische ideeën. Meer dan iemand als Gosschalk lijkt hij 
daarmee een aanzet te hebben gegeven tot de her
overing van de architectonische ruimte"1 Een 
overeenkomst met Gosschalk is de curve van zijn 
loopbaan. Wat Gosschalk betreft bracht M. Bock behalve 
Cuypers juist hém in verband met wat later als de 
"Wiedergeburt" van de Nederlandse architectuur zou 
worden beschouwd"4; een zienswijze die in de jaren '80 
van de vorige eeuw inderdaad vrij regelmatig doorklinkt, 
om al in de jaren '90 plaats te maken voor het monopolie 
van Cuypers. Springers reputatie laat in grote trekken 
dezelfde grafiek zien, al zijn de pieken en dalen bij hem 
groter. Weissman schrijft: "Jan Springer was te 
vergelijken (met) een meteoor, die, zoolang hij in den 
dampkring der aarde zich bevindt, helder schittert, om 
daarna, als uitgedoofd lichaam zijn weg door het heelal 
tot het einde te gaan. De kunstatmosfeer die hem glans 
verleende, duurde van 1875 tot 1895. Toen veranderde 
haar samenstelling en was het met de schittering 
gedaan"”5. Opvallend is overigens dat Springer, Cuypers 
en Gosschalk vrijwel tegelijkertijd, dat wil zeggen rond 
1895, van het Amsterdamse toneel verdwenen. Elk van 
de drie had daar zo zijn geldige redenen voor, maar puur 
toeval kan het nauwelijks geweest zijn. Zij waren in de 
periode 1865-1895 drie hoofdrolspelers met uitgesproken 
opvattingen, die ze tegenover de "nieuwe richting" van 
de jaren '90 met kracht verdedigden"6. Daarbij water in 
de wijn doen lag niet in hun lijn. Voor Springer was die 
stellingname uiteraard het meest problematisch, aan
gezien hij in 1894, het jaar waarin de Stadsschouwburg 
voltooid werd, niet ouder dan 44 was.

Na 1894 vernam de architectenwereld nog slechts spora
disch iets van hem. Van 1906 tot aan zijn dood in 1915 
bekleedde hij de post van directeur van de Haagse 
Academie van Beeldende Kunsten, een ambtelijke 
betrekking die volgens zijn vroegere kunstvrienden de 
bohémien van weleer onwaardig was. Zijn ontwerp voor 
het Vredespaleis werd algemeen als gênant ervaren. 
Enkele architectuurfantasieën uit deze late periode, die 
op de tentoonstelling van 1915 te zien waren, lieten 
niettemin zien dat Springer als tekenaar na 1894 nog niet 
volledig opgebrand was"7. Bij tijd en wijle demonstreerde 
hij nog de snelle tekenhand die een momentane visie 
vastlegt. Een visie waarmee hij eerder, in de jaren '70 
en '80, de architectenwereld verblufte en die hij in A et 
A ook op anderen probeerde over te dragen. Zijn teken
stijl maakte op papier een meer gedurfde en 'impres
sionistische' manier van omgaan met overgeleverde 
vormen mogelijk, dat wil zeggen meer aan de waar
neming van het laat 19de-eeuwse publiek aangepast. 
Dat hij in zijn ontwerpen diametraal de tegenoverges
telde richting uitging van die welke Berlage in zijn lezing 
Bouwkunst en Impressionisme (1893) "’voor ogen stond, 
is misschien niet meer dan een schijnparadox. In 
Bouwkunst en Impressionisme, een mijlpaal in Beriage's 
ontwikkeling, werd een reductie van de bouwkunst tot 
haar essenties bepleit, voornamelijk tot massa en 
silhouet. Juist Berlage was omstreeks 1890 in de eerste 
plaats een zeer getalenteerd tekenaar. Voor hem zou op 
den duur een impressionistische weergave van 
architectonische ideeën alleen niet genoeg blijken te zijn. 
Zijn motief om de tegenovergestelde richting als de 
neorenaissancisten uit te gaan, was vooral van praktische 
aard. Dat althans geeft hij in zijn lezing duidelijk aan: 
"Maar is nu ten slotte die eisch tot het goedkoope zóó 
te betreuren als moeielijk uitvoerbaar. Is dat dan werkelijk 
voorden architect om radeloos te worden, wanneer hem 
de bouwheer besnoeit en nog eens besnoeit? Neen! en 
nog eens neen! zij m.i. hierop het antwoord, want ik 
geloof dit als de eenige weg om dan ook werkelijk 
langzamerhand te geraken tot eene eenvoudiger opvat
ting, en eindelijk eens te worden verlost, van dat 
gescharrel met vroegere vormen, die toch niet meer 
kunnen worden toegepast. Eerst dan is er een werkelijke 
prikkel tot absolute vereenvoudiging, tot een zoeken naar 
effekt ook zónder al die afgezaagde vormen, tot de 
impressionistische opvatting".

Een jaar later had hij zijn betoog kunnen illustreren met 
de tragedie van Springers Stadsschouwburg.

* De auteur wordt in het redactioneel geïntroduceerd
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1977).

110. Maar ook anderen: Van Gendt bijvoorbeeld is moeilijk weg te 
denken uit deze periode, alleen al niet vanwege zijn omvangrijke 
oeuvre, de belangrijke opdrachten die hij in de wacht sleepte en 
de professionele benadering van het architectenvak. De 
architectuurtijdschriften van de jaren '80 en '90 negeren hem 
enigszins, maar hierbij moeten we bedenken dat de architecten
verenigingen niet vrij waren van 'admiration mutuelle' (Gosschalk) 
en coteriegeest.

111. Brekelmans, o.c. [n. 48], 23, citeert S.L Madsen.
112. O.m. Deutsche Bauzeitung 1879,497, en Architectura 1893,121, 

wijzen op het contrast tussen de matige kwaliteit van Gosschalks 
tekeningen en de grote kwaliteit van zijn uitgevoerde werk. 
Gosschalk was één van de eersten, die foto's van zijn gebouwen 
liet maken en deze inzond naar tentoonstellingen.

113. Het beeld dat J. Gratama van Springer geeft (Bouwkundig 
Weekblad 1915 [n. 5], 105), is m.i. wel erg tijdgebonden: “Uit 
een modern oogpunt is Springer niet voor alles een bouw
meester, maar een ornamentist, een geestig en sierlijk schikker 
en benutter van oude, hoofdzakelijk Renaissance-vormen". Op 
p. 107: "Wat een frissche, tintelende, lustige geest, Wat een echt 
leven! Maar een groot bouwmeester? Het is moeilijk objectief 
de juist vooraf gegane periode der stijlimitatie te beoordelen. Naar 
mijn gevoelen kon die periode uit den aard der zaak niet tot een 
groote bouwkunst komen. De stijlnamaak belemmert te veel het 
werkelijk scheppen. Zij is te veel decoratie, uiterlijkheid (...)“ enz. 
Opmerkelijk is dat Gratama, i.t.t. Kromhout tien jaar later [n. 5], 
niet één keer Springers plattegronden noemt.

114. Bock, [n. 108], 319, n. 4. Zie voor Gosschalks rol ook het grote 
overzichtsartikel over de 19de-eeuwse bouwkunst in De Opmerker 
van 1901 (18, 33); daarin over de jaren '70 en '80: “Behoudens 
enkele uitzonderingen volgden de meeste jongere architecten 
Gosschalk na." Er bestond in deze periode dan ook de enigszins 
paradoxale situatie dat Gosschalk door de meeste A et A-leden 
veel meer direct werd "nagevolgd" dan Springer. Over Springer, 
zie hetzelfde artikel: De Opmerker 1901, 33-34.

115. De Bouwwereld 1915 [n. 5], 169.
116. De term ‘nieuwe richting' komt al in de jaren 1890-93 in de 

bouwkundige bladen veelvuldig voor.
117. De besprekers van de tentoonstelling van 1915 noemen frequent 

Springers architectuurfantasieën. De meeste van deze in de 
portefeuilles 9,10 en 11 [n. 4] zijn op stilistische gronden né 1894 
te dateren. Ze kunnen dus niet veel invloed meer hebben gehad. 
Het is aan te nemen dat Springer ook in zijn actieve periode 
architectuurfantasieën tekende. De in dit artikel afgebeelde 
fantasie heeft een kopie in een geaquarelleerde serie van vier 
bladen in portefeuille nr. 9, met tempels, piramiden en colonnaden. 
Vanwege het sterk scenografische perspectief is het niet 
uitgesloten dat het hier om (al dan niet gefingeerde) toneeldecors 
gaat. De serie moet waarschijnlijk vóór 1894 gedateerd worden.

118. H.P. Berlage, 'Bouwkunst en Impressionisme', Architectura 1894, 
94-100, 105-111.

119. Ibid, 110.
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De torenprijsvraag van Aalsmeer uit 1867

Architectuurprijsvragen waren in de 19de eeuw een zeer 
gebruikelijke manier om een ontwerp voor een gebouw 
te verkrijgen.1 Talrijke gebouwen zijn op die manier tot 
stand gekomen. Wij doen een willekeurige greep: Berlijn, 
Rijksdag (1882), Londen, Court of Justice (1866), Parijs, 
Opéra (1860). In Nederland zijn te noemen de prijsvragen 
voor het Rijksmuseum te Amsterdam (1863 en 1875), 
de Beurs aldaar (1884/‘85) en voor de Grote kerk te 
Apeldoorn (1836en 1890). Men zou op het eerste gezicht 
verwachten dat het prijsvraag-systeem aan de opdracht
gevers de mogelijkheid bood om een zo goed mogelijk 
ontwerp te verkrijgen. Toch is dat in vele gevallen niet 
gelukt. Talrijk zijn de onenigheden die over architec
tuurprijsvragen zijn ontstaan. De deelnemers verweten 
de juryleden niet objectief te zijn, of de procedures niet 
correct te hebben afgehandeld. Dikwijls werd een be
kroond ontwerp niet volgens de bedoelingen van de 
maker uitgevoerd. Berucht in dit opzicht was de prijsvraag 
voor een nieuwe hoofdkerk in Lille (1855) waar een 
plaatselijke grootheid de opdracht kreeg om de drie 
beste ontwerpen te combineren.1

A.J. Looyenga*

Nederland onderscheidde zich in dit opzicht zeker 
niet gunstig. Ja, het was volgens menigeen hier extra 
slecht gesteld. In de tweede jaargang van de Bouwkundi
ge Bijdragen van 1844 stelt W.H. Warnsinck de volgende 
vraag aan de orde: "Is het openstellen van eenen dusge- 
noemden prijskamp, tot het bekomen van een plan voor 
een daar te stellen openbaar gebouw voor de bevorde
ring van den bloei der bouwkunst voordeelig of schade
lijk te achten?"3 Warnsinck maakt een onderscheid tussen 
wat hij noemt onbepaalde en bepaalde prijsvragen. Bij 
prijsvragen van het eerst genoemde type gaat het alleen 
om een ontwerp voor een bepaald type gebouw, een 
kerk, raadhuis, paleis enz. dat niet bedoeld is om gereali
seerd te worden. De prijsvragen uitgeschreven door de 
Maatschappij tot bevordering der bouwkunst zijn daarvan 
een voorbeeld. Dergelijke prijsvragen, waarbij met name

Aalsmeer, Herv. kerk, ontwerp nieu
we toren P.J. Hamer, 1844. Inge
kleurde pentekening Aalsmeer, 
Oud archief, L 311.

jonge architecten zich kunnen manifesteren acht de 
schrijver zeer gunstig voor de ontwikkeling van de 
architectuur. Met de bepaalde prijsvragen, waarbij het 
gaat om een concreet bouwproject, is het een andere 
zaak. De bouwheren verlangen natuurlijk een meester
stuk. Architecten van aanzien zullen echter in vele 
gevallen prijsvragen mijden. Zij hebben immers weinig 
tijd en besteden hun vrije uren liever aan verdere studie. 
Voor aanzien en geldelijk voordeel hebben zij de 
prijsvragen niet nodig, aangezien de prijzen meestal in 
geen enkele verhouding staan tot de hoeveelheid werk. 
Prijsvragen worden er ook niet aantrekkelijker op doordat 
in vele gevallen bij een bekroning de uitvoering aan een 
ander wordt opgedragen die het oorspronkelijk ontwerp 
wijzigt en soms zelfs verknoeit: "Men agt zich bevoegd 
en geregtigd, om het bekroonde, naar lust of luim, te 
verschikken en te veranderen, zonder daarbij den 
bekroonde te raadplegen, en niet zelden ziet hij een 
gebouw verrijzen, geheel verschillend van het ontwerp, 
dat hij daarvoor had afgeteekend." Op grond hiervan 
zullen bekende bouwmeesters bij prijsvragen graag de 
eer aan onbekende jeugdige vakgenoten overlaten. Het 
risico dat men dan een tweede- of derderangs ontwerp 
krijgt is daarbij natuurlijk zeer groot, ook wanneer de 
plannen door een bevoegde jury worden beoordeeld. De 
voor een dergelijke jury gevraagde bouwmeesters hebben 
veelal ook te weinig tijd om zich in de opdracht en de 
ontwerpen te verdiepen. Zij hebben zeker niet de 
mogelijkheid om nadeitiand ondeskundige veranderingen 
in een bekroond ontwerp te voorkomen. De gevolgtrek
king van Warnsinck is duidelijk. Prijsvragen voor concrete 
gebouwen zijn in de meeste gevallen schadelijk voor de 
bouwkunst. Jonge architecten kunnen door een te vroege 
bekroning ten prooi vallen aan eigendunk en en in de 
waan komen al wonder wat te hebben gepresteerd. Een 
geleidelijke ontwikkeling is voor hen gunstiger.

Bijna twintig jaar later wordt het onderwerp prijsvragen 
in hetzelfde periodiek opnieuw aan de orde gesteld door 
N. Redeker Bisdom.4 Anders dan zijn voorganger Warn
sinck beoordeelt hij prijsvragen wel positief. Hij heeft er 
juist kritiek op dat openbare lichamen in zeer vele geval
len de weg van de minste weerstand kiezen en zich tot 
een gevestigde bouwmeester wenden om een ontwerp. 
Hij gelooft niet dat men bij een prijsvraag alleen jonge 
onbekende architecten bereikt. Wanneer gegarandeerd 
zou kunnen worden dat de bekroonde architect ook de 
uitvoering van het werk zou kunnen leiden, dan zouden 
de "patriciërs" onder de bouwmeesters ook geïnteres
seerd zijn. Prijsvragen zijn echter vooral geschikt om jong 
talent te stimuleren.

De situatie met betrekking tot de prijsvragen is volgens 
Bisdom in Nederland bedroevend. De prijzen zijn veel 
te laag, de manier van beoordeling laat veel te wensen 
over en, wederom, de uitvoering van een bekroond 
ontwerp wordt dikwijls aan een ander opgedragen. Hij 
beschrijft een eigen ervaring. Hij had een ontwerp 
ingediend en kreeg bericht dat hij de uitgeloofde prijs met 
een ander zou moeten delen. Men had dus de naam
briefjes geopend, wat volgens hem alleen bij een 
volledige bekroning had gemogen. Verder kreeg hij niet 
te horen wie de medebekroonde was. Op zijn vraag of 
de volledige uitslag in een krant zou worden gepubli
ceerd, werd geantwoord dat men dit zou doen als Bisdom 
de advertentiekosten voor zijn rekening zou nemen, een 
aanbod waarvan hij geen gebruik heeft gemaakt.

Ondanks deze ervaring blijft hij een voorstander van 
prijsvragen. Een aantal verbeteringen is echter wel nodig. 
Een persoon of instelling die een prijsvraag wenst uit te 
schrijven zou zich moeten wenden tot een wetenschap
pelijke instelling op bouwkundig gebied om advies, met 
name om een deskundige beoordelingscommissie samen 
te stellen. Een dergelijke jury zou moeten worden bijge
staan door iemand die de praktische eisen van de 
opdracht goed kent. De programma's moeten duidelijk 
zijn gesteld. De uitgeloofde prijzen moeten een 
behoorlijke hoogte hebben. De ontwerpen dienen in het 
openbaar tentoon gesteld te worden en tenslotte dient 
de vervaardiger van een bekroond plan als eerste te 
worden aangezocht om de uitvoering te leiden.

Het heeft nog geruime tijd geduurd voordat verbeterin
gen, zoals bedoeld door Redeker Bisdom, tot stand 
kwamen. In 1883 stelde J.H. Leliman een prijsvraagre- 
glement voor dat door de Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst als leidraad werd overgenomen, niet als 
officieel af te dwingen reglement. Pas in 1910 kwam, 
naar buitenlands voorbeeld, een algemeen reglement tot 
stand.5

De Aalsmeerse prijsvraag van 1867

Men zou kunnen menen dat prijsvragen in de regel aan 
de orde kwamen bij grotere projecten in de grotere 
centra. Dat is zeker onjuist; ook in kleine plaatsen greep 
men dikwijls naar het middel van de prijsvraag om een 
ontwerp te krijgen. Terwijl over grote prijsvragen vaak 
vrij veel gegevens voorhanden zijn, die duidelijk kunnen 
maken hoe het systeem functioneerde, weten wij van 
prijsvragen ten plattelande maar weinig. Hoe werkte het 
prijsvraagsysteem daar?

Een vroeg voorbeeld van een plattelandsprijsvraag 
troffen wij aan in Warmenhuizen. In 1830 poogde de 
roomskatholieke gemeente van dit Noordhollandse dorp 
door middel van een prijsvraag een nieuwe kerk te 
verkrijgen.6 De regering was, tengevolge van de 
Belgische troebelen niet in staat om een subsidie voor 
dit project toe te kennen, zodat de prijsvraag niet tot een 
bouwopdracht heeft geleid. Over de opzet van deze 
prijsvraag en over de deelnemers zijn vrijwel geen 
gegevens bewaard gebleven. Ook de ontwerpen zijn 
verdwenen. Alleen enige bestekken zijn nog in het 
parochiearchief aanwezig.

Beter is het gesteld met de in 1867 uitgeschreven 
prijsvraag voor een nieuwe toren bij de Hervormde kerk 
in Aalsmeer, die een meer dan twintig jaar tevoren 
afgebroken toren moest vervangen. Van deze prijsvraag 
zijn verschillende ontwerpen en ook verdere stukken 
bewaard gebleven.7 Daardoor is het mogelijk nauwkeurig 
na te gaan hoe het prijsvraagsysteem hier heeft 
gefunctioneerd. Ook kan men hier zien wat voor 
architecten op dergelijke prijsvragen afkwamen.

De hervormde kerk van Aalsmeer, die dateert uit 1549, 
is een goed voorbeeld van het zogenoemde Haagse 
halletype, genoemd naar de Grote- of St. Jacobskerk 
in Den Haag. Daarbij zijn de zijbeukstraveeën door 
middel van een topgevel van gelijke hoogte als het 
middenschip tot dwarsarmen geworden. In Aalsmeer 
steekt de middelste van deze dwarsarmen verder uit dan 
de andere armen, wat wellicht het resultaat is van een 
vergroting van de kerk in 1653.’
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Aalsmeer, Herv. kerk, voormalige toren, opmeting H.H. Dansdorp. 
Pentekening. Rijksarchief Noord-Holland, Rijkswaterstaat Noord- 
Holland 93, 8-11-1843, 929

De kerk had een vrij slanke steunbeerloze toren, die 
enigszins deed denken aan de laatgotische Utrechtse 
torens van het type Amerongen.9 Opmerkelijk was de 
decoratie van de nissen. Uit een opmeting uit 1843 
menen wij te kunnen afleiden, dat deze waren voorzien 
van een renaissance schelpdecoratie. Deze toren stond 
daarin niet alleen. Ook de toren bij de Hervormde kerk 
in het naburige Mijdrecht, die in een 19de-eeuwse 
reconstructie bewaard is gebleven, vertoont dergelijke 
nissen. Wellicht hebben de bouwers van deze torens hun 
inspiratie opgedaan bij de befaamde toren van 
Usselstein.

Begin 1843 ontving de hoofdingenieur van de 
Waterstaat in Noord-Holland, P.T. Grinwis, het verzoek 
om de toestand van kerk en toren in Aalsmeer te laten 
onderzoeken. Hij belaste hiermee de waterstaatsopzichter 
H.H. Dansdorp (1788-1873), één der voornaamste kerk
bouwers bij de Noordhollandse waterstaat.10Toen Dans
dorp in Aalsmeer de toestand in ogenschouw had geno
men, kwam hij na onderzoek tot de conclusie dat afbraak

van de toren onvermijdelijk was. Ook het aangrenzende 
gedeelte van de kerk bleek in zorgwekkende toestand 
te verkeren. De hierboven vermelde opmetingstekening 
van de oude toren is bij die gelegenheid door Dansdorp 
vervaardigd. Ondanks protest van de plaatselijke bevol
king werden de toren en en het westelijke deel van de 
kerk gesloopt. Uit de correspondentie uit 1847 van 
Dansdorp met zijn superieur blijkt dat hij van plan was 
kerk en toren in de oorspronkelijke vorm te herbouwen, 
hetgeen hij bij de kerk ook kon realiseren. De werkzaam
heden kregen in 1850 hun beslag. Wie thans het gebouw 
bezoekt, moet goed kijken om het verschil tussen het 
oude werk en Dansdorps herbouw te kunnen vaststellen.

Dat het met de herbouw van de kerk zo traag liep, lag 
aan het gemeentebestuur, de eigenaar van de toren. Na 
veel vijven en zessen bleek het gemeentebestuur de 
financiering van de torenbouw niet voor elkaar te kunnen 
krijgen. Alleen voor de heiwerken en de funderingen voor 
de toren kon men geld bijeenbrengen. De kerk werd 
voorlopig westwaarts afgesloten met een topgevel, zoals 
de kerk die verder ook heeft.

Er is ook nog een ontwerp gemaakt voor een houten 
toren op de kerk door de Amsterdamse architect P.J. 
Hamer (1812-1887). Deze toren zou in de kerk door een 
houten constructie op gietijzeren kolommen moeten 
worden ondervangen, een idee waar Dansdorp en zijn 
superieur heel weinig voor voelden. Het plan is in ieder 
geval niet uitgevoerd.

Het ontbreken van een toren was veel Aalsmeerders 
een doorn in het oog. Er werd daarover later zelfs een 
sleutelroman geschreven door de uit Aalsmeer afkom
stige schrijver Jan Eigenhuis (1866-), onder de toe
passelijke titel Ergernissen." Hoe dan ook, in 1867 had 
het gemeentebestuur kennelijk wel geld. In de raads
vergadering van 9 maart van dat jaar bracht burge
meester J. Tak naar voren dat de wens naar een toren 
in het dorp in brede kring leefde. Hij stelde derhalve 
voor om een prijsvraag uit te schrijven voor een nieuwe 
toren. De raad stemde met het voorstel in. De gedachte 
om de toren in de oorspronkelijke vorm te reconstrueren 
is kennelijk bij de vroede vaderen niet opgekomen, 
wellicht omdat men niet meer over tekeningen ervan 
beschikte.

De voorwaarden van deze prijsvraag werden als volgt 
omschreven: "Het gemeentebestuur verlangt:
1. Plan met bestek en begrooting, alles behoorlijk 
uitgewerkt, voor een toren te stichten op de reeds 
aanwezige fundering bij het kerkgebouw der Hervormde 
gemeente.
2. Dat de toren worde ontworpen in een stijl passende 
bij den bouwtrant der kerk.
3. Dat in den toren behoorlijk geplaatst kunnen worden 
de nog aanwezige twee klokken en uurwerk.
4. Dat de begroting de som van f.8.000 niet te boven ga.

Tot inlichting liggen ter Secretarie:
a. Eene teekening waarop de funderingen van den toren 
en van het vernieuwde gedeelte der kerk worden 
gevonden.
b. Het bestek dier werken

Het wordt vrijgelaten om den trap tot den omloop, of 
van den grond af in den toren te brengen, of, wanneer 
dit doelmatiger en tot behoud van een vrij portaal, 
verkieselijker wordt geacht, den trap te doen aanvangen 
in een gebouwtje te brengen naast den toren op de 
daartoe reeds aanwezige fundering, dat mede in plan,

bestek en begrooting zal moeten worden opgenomen.
De verlangde stukken moeten vergezeld van een 

motto, zonder eenig ander herkenningsteeken, behoorlijk 
verzegeld, onder bijvoeging van een afzonderlijk 
verzegeld billet bevattende den naam en de woonplaats 
van den inzender en van buiten hetzelfde motto.

Belanghebbende kunnen de verdere inlichtingen die 
zij mogten verlangen doen aanvragen bij het gemeente
bestuur.

De beoordeeling der antwoorden op de prijsvraag zal 
aan eene onpartijdige Commissie worden opgedragen."

Als prijs werd een bedrag van f.300 ter beschikking 
gesteld. De inzending sloot 1 mei 1867. De prijsvraag 
werd bekend gemaakt door een korte aankondiging in 
enige kranten, met name het Algemeen Handelsblad en 
de Haarlemsche Courant van 15 maart 1867.12

Deze prijsvraag was niet bepaald opgezet in over
eenstemming met bovengenoemde verbeteringsvoor
stellen van Redeker Bisdom. Uit niets bleek hoe de jury 
zou worden samengesteld. Ook was niet duidelijk hoe 
de procedure zou verlopen, of dat bij een bekroning de 
bekroonde ook inderdaad het werk zou kunnen uitvoeren. 
Tenslotte kan het uitgeloofde bedrag ook niet als zeer 
riant worden aangemerkt. In hetzelfde jaar 1867 werd 
een prijsvraag uitgeschreven voor een nieuwe Hervormde 
kerk bij een bestaande toren in Voorschoten, waarbij een 
prijs van f. 1.000 werd uitgeloofd. Deze wedstrijd heeft 
dan ook 21 inzendingen opgeleverd.'3 In Aalsmeer was 
de oogst niet zo overvloedig.

In de raadsvergadering van 10 mei 1867 komen de 
resultaten van de prijsvraag ter tafel. Er zijn zeven 
inzendingen binnengekomen onder de volgende motto's

1. Elk deel leide tot de harmonie van het geheel
2. Deus noster refugium
3. Achting voor de bouwkunst
4. 25 April 1867
5. Bouwtrant der kerk
6. ö/y voorbeeld?
7. Vooruit

Met uitzondering van de ontwerper van plan 2, hadden 
de inzenders hun ontwerp voorzien van een memorie van 
toelichting. Alleen die van ontwerp 1 is bewaard 
gebleven.

Mijdrecht, Herv. kerk, 1855-1858, 
ontwerp Boten de Vries. Toren re
constructie uit 1885 van oorspron
kelijke zestiende-eeuwse toren. 
(1991) (links)

Zegveld, Herv. kerk, 1861-1863, 
Boten de Vries. (1991). (rechts)

De beoordelaar: Boten de Vries

De burgemeester stelt voor om een deskundige over 
de ontwerpen een rapport te laten opstellen. Daarvoor 
wordt aangezocht Boten de Vries uit Wilnis, die zich zelf 
in het door hem opgestelde rapport aanduidt als architect 
en waterbouwkundige. Hij werd geboren op 11 december 
1815 te Wilnis en overleed daar op 7 november 1874.14 
Waar hij zijn bouwkundige vorming opdeed, is niet 
bekend, maar waarschijnlijk is hij voortgekomen uit de 
praktijk. Hij was wethouder van Wilnis en lid van de 
Provinciale Staten van Utrecht.

Veel werk is niet van hem bekend. Naar zijn ontwerp 
kwamen tot stand de hervormde kerk te Mijdrecht 
(1855-'58)15 en de hervormde kerk van Zegveld 
(1861-63)16 Om hem als architect enigszins te kunnen 
plaatsen zal in het kort op genoemde kerken worden 
ingegaan. Beide kerken vertonen grote overeenkomsten.17 
Zij zijn in hout gedekt en bestaan uit een breed en ondiep 
eenbeukig schip, een breed transept met driezijdig 
gesloten armen en een koorvormige consistoriekamer. 
De eigenlijke kerkruimte heeft dus een T-vormige 
plattegrond. De vormgeving met halfronde kerkramen en 
eenvoudige steunberen is sober en traditioneel. Een 
typisch 'handelsmerk' van De Vries zijn de opengewerkte 
consoles onder de houten gewelven. Er zijn ook 
verschillen: de kerk in Mijdrecht is uitwendig bepleisterd, 
de Zegveldse kerk niet. De inwendige inrichting verschilt 
ook enigszins: in Mijdrecht is het orgel boven de 
preekstoel, aan de kant van de consistoriekamer, 
aangebracht, in Zegveld bevindt het zich aan de 
torenzijde. Een belangrijk verschil was ook dat de kerk 
in Mijdrecht tegen een bestaande toren werd aange
bouwd, terwijl De Vries in Zegveld ook een nieuwe toren 
ontwierp. Deze toren bestaat uit vier door gepleisterde 
waterlijsten gescheiden geledingen en een spits op 
vierkante onderbouw. De eerste twee geledingen maken 
een zeer gesloten indruk: in de eerste alleen een deur 
en in de tweede alleen in het front een rond raam. De 
andere twee geledingen zijn iets meer bewerkt: in de 
derde geleding nissen aan drie zijden en in de vierde 
telkens twee galmgaten aan alle vier zijden. Opmerkelijk
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is het decoratief gebruik van pleisterwerk; zowel de drie 
nissen in de derde torengeleding als de twee nissen in 
de flankgevels steken door hun witte bepleistering tegen 
de vrij donkere baksteen af.

De Vries dient zijn rapport in op 6 juni 1867. Bij de 
bespreking hierna van de bewaard gebleven ontwerpen 
zal uitvoerig op dit stuk worden ingegaan. De conclusie 
van De Vries laten wij hier al volgen. Hij schrijft: "Op 
grond der gemaakte bedenkingen vermenen wij dat geen 
der ingekomen ontwerpen tot bekroning met den uitge
loofden prijs kan worden aanbevolen, hoewel de 
nummers 1, 2, 5, en 7 niet onverdienstelijk zijn. Kan er 
echter sprake zijn van verdeeling der uitgeloofde prijs, 
dan zou de ondergeteekende het niet onbillijk achten aan 
de inzenders van de ontwerpen Deus noster refugium 
en Bouwtrant der kerk ieder een accessit van f.100 en 
aan die van Elk deel leide tot de harmonie van het geheel 
en Vooruit ieder een accessit van f.50 toe te kennen, 
onder voorwaarde dat daarvoor de ingezonden stukken 
het eigendom der gemeente blijven. Men zal daarmede 
de gelegenheid krijgen om uit die ontwerpen een te 
kiezen dat, naar eisch gewijzigd, tot uitvoering kan 
worden gebragt en voor de inzenders zal de opgeoffer
de tijd niet geheel verloren zijn."

Als De Vries zijn rapport heeft ingediend, wordt een 
commissie gevormd waarin hij en de de leden van het 
dagelijks bestuur der gemeente zitting nemen. Het duurt 
enige tijd voordat de commissie haar conclusies heeft 
geformuleerd. Op 23 augustus 1867 legt zij haar 
bevindingen aan de raad voor. Zij stelt voor om de 
aanbevelingen van De Vries te volgen en om nadere 
plannen te doen opmaken. In een bericht in het 
Algemeen Handelsbladen de Haarlemsche Courant van 
19 september 1867 wordt de uitslag van de prijsvraag 
medegedeeld. Tevens wordt daarin aan de bekroonde 
inzenders toestemming verzocht hun naambilletten te 
openen. De overige ontwerpen kunnen bij de gemeente
secretarie worden opgehaald.

De opening van de naambilletten leverde de volgende 
namen op:
-Deus noster refugium, bekroond metf.100, C.Muysken, 
bouwkundig ingenieur te Haarlem, later te Delft. 
-Bouwtrant der kerk, bekroond met f.100,
F.J. Pannekoek, bouwkundige te Roermond, vroeger te 
Amsterdam.
-Elk deel leide tot harmonie van het geheel, bekroond 
met f.50, David de Vries, te Amsterdam, buiten de 
Raambarrière.
-Vooruit, bekroond met f.50, C. Bouma, bouwkundige 
te Rotterdam, thans Amsterdam. 18 

Wie de makers waren van de andere drie ontwerpen, 
is niet bekend. Het gemeentebestuur van Aalsmeer heeft 
stellig gemeend met deze prijsvraag prachtige ontwerpen 
van prominente architecten te krijgen. Daarin is het dan 
teleurgesteld. Geen enkele op dat moment bekende ar
chitect heeft een ontwerp ingestuurd. Tot een prijstoe
kenning is het niet gekomen. Had men echter voor f.300 
anders mogen verwachten?

Boten de Vries heeft zijn taak als beoordelaar ernstig 
opgevat. Zijn 14 bladzijden omvattende rapport is een 
gedegen werkstuk. Hij geeft eerst van elk plan een korte 
beschrijving, komt daarna met een algemene beschou
wing over de ingediende ontwerpen en bespreekt daarna 
de ontwerpen afzonderlijk onder verschillende aspecten: 
vormgeving, inrichting en fundering om tenslotte nog 
enige woorden te wijden aan timmerwerk, bestekken en
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begrotingen. Wij zullen eerst ingaan op de algemene 
opmerkingen van De Vries en daarna aandacht besteden 
aan de afzonderlijke ontwerpen.

in de eerste plaats heeft hij het over de hoofdafmetin
gen en verhoudingen: "Hoewel bij de prijsvraag geen 
bepaling van hoogte is opgemaakt, mag men toch 
aannemen dat de hoogte des torens in behoorlijke 
verhouding moet staan tot de hoogte en den omvang 
van het kerkgebouw, zoowel wat de deelen als wat het 
geheel betreft en dat een toren dus te hoog of te laag 
kan zijn. Dat spitstorens meer hoogte vorderen dan 
koepeltorens en dat deze laaste altijd gevulder toppen 
hebben, is duidelijk; doch daar, en naar onze meening 
te regt, al de inzenders spitstorens ontworpen hebben, 
komt dat verschil, niet in aanmerking.' De juiste hoogte 
die een geveltoren in de bovenvermelde verhouding moet 
hebben kan echter, als van vorm en omgeving toch altijd 
eenigermate afhankelijk, evenmin worden bepaald, maar 
bij vergelijking met bestaande torens die een goed 
aanzien hebben mag men4och aannemen dat een 
spitstoren, tot onder de bal of knoop der spits, tenminste 
twee en een half maal de hoogte van het kerkgebouw 
moet hebben en dus in het onderhavige geval 36 of 37 
ellen hoog moet zijn en dat de toren tot aan het spits 
daarvan minstens 3/5 of omstreeks 22 ellen hoogte moet 
hebben. Aan dien eisch beantwoorden niet nummers 
1, 4 en 7, zooals ook bij de afzonderlijke beoordeeling 
in bijzonderheden zal blijken, daarentegen wel de 
nummers 2, 3, 5 en 6.

De dikte of breedte der torens bij de prijsvraag tot de 
bestaande fundering beperkt, levert geen beduidend 
verschil op; maar in de nummers 2, 3, 5 en 6 hebben de 
ontwerpers, door middel van contraforten aan hunne 
torens een lijviger aanzien gegeven dan de bestaande 
fundering zonder hulpmiddel toelaat.

Hoewel het programma niet bepaald heeft voorge
schreven dat de toren een omloop moet hebben, schijnt 
dat toch wel in de bedoeling van het bestuur te liggen., 
omdat het vrij gelaten wordt om den trap tof den omloop 
of van den grond af, of in den toren te brengen of te doen 
aanvangen in een gebouwtje te brengen naast den toren, 
en hoewel misschien niet volstrekt noodzakelijk, mag toch 
een omloop aan een dorpstoren om verschillende 
motieven wenschelijk worden geacht.

Aan de ontwerpen nummers 1,2,4 en 7 zijn omloopen 
(omgangen of transen) geprojecteerd, aan de drie eerst 
genoemden echter te laag, aan nummer 4 bovendien 
schier onbruikbaar, maar de nummers 3,5 en 6 missen 
die geheel en daarmede ook de gelegenheid om de 
spitsen tot reparatie enz zonder gevaar of beduidende 
kosten te kunnen bereiken. In dit opzicht heeft nummer 
7 de voorkeur.

In overeenstemming met de stijl van het kerkgebouw 
hebben, naar onze meening, de meeste verdiensten de 
nummers 1, 5, 7, minder de nummers 2 en 3 en het 
minst de nummers 4 en 6."

Het ontwerp van Muysken

Het eerste ontwerp, waaraan een accessit van f.100 
werd toegekend was nr 2, Deus noster refugium van 
Constantijn Muysken. Deze architect is de enige 
deelnemer aan de prijsvraag die later bekendheid zou 
verwerven.19 Hij werd geboren op 19 oktober 1843 in 
Hillegom als zoon van Antoine Charles Muysken, notaris

en burgemeester en secretaris van Hillegom. Hij overleed 
op 11 februari 1920 te Baarn. Zijn opleiding kreeg hij aan 
de Polytechnische School te Delft, waar de hoogleraar 
E. Gugel zijn belangrijkste leermeester was. Na zijn 
Delftse tijd studeerde hij enige tijd aan de Technische 
Hochschule te Hannover. Zijn voornaamste leermeester 
daar was Conrad Wilhelm Hase (1818-1902), een 
prominent vertegenwoordiger van de neogotiek.20

Muysken heeft zelf vrij uitvoerig over zijn indrukken uit 
Hannover geschreven.21 Omdat zijn beschouwingen van 
belang zijn voor een beter begrip van zijn Aalsmeerse 
ontwerp zal daarop kort worden ingegaan. Hij geeft aan 
dat in de Nederlandse architectuur gedurende de laatste 
jaren veel is verbeterd, o.a. door de oprichting van de 
Polytechnische School. Het is echter van belang dat men 
ook van architectuur van buiten Nederland kennis neemt. 
Voor een Nederlander is het dan het beste om zich naar 
een land te begeven dat op Nederland lijkt. Noord 
Duitsland komt dan in aanmerking. Voor de keus gesteld 
tusen Berlijn en Hannover, koos Muysken laatstgenoem
de stad. De bouwkundige opleiding daar omvatte vier 
onderdelen: de twee eerste van elementaire aard, de 
twee laatste, die Muysken heeft gevolgd, voor gevor
derden. De derde cursus was vooral gebaseerd op de 
Griekse en Romeinse bouwkunst. Daarover zegt hij 
vrijwel niets. Des te uitvoeriger en geestdriftiger is hij over 
de op de middeleeuwse architectuur gebaseerde vierde 
cursus van Hase, wellicht niet in de laatste plaats omdat 
deze ook veel bezocht werden door niet-studenten van 
het vrouwelijk geslacht. Over Hase merkt hij het volgende 
op: "De gebouwen door hem ontworpen en uitgevoerd 
verraden eene grondige studie van den gothischen stijl 
en geven bewijzen van het talent, waarmede hij dezen 
stijl op de eischen van den tegenwoordigen tijd heeft 
weten toe te passen." Als voorbeeld van Hase's kerkbouw 
noemt hij de Christuskirche in Hannover en vervolgt dan: 
"Juist in deze eeuw, nu men in alles de waarheid zoekt, 
alles wil zien en bevatten, is de gothische stijl voor de 
bouwkunst van groot belang. Hij is de stijl uit konstruktie 
geboren, hij laat zien wat hij is en verbergt niets achter 
een omhulsel van pleister. Velen zijn het met deze 
beschouwing niet eens, en keuren het navolgen van een 
bestaanden bouwstijl af; zij merken dit aan als een bewijs 
van gemis aan scheppingskracht. Maar ik geloof niet dat 
een bouwstijl zich zoo maar laat uitvinden; integendeel, 
ik ben van gevoelen dat, in de bouwkunst het een uit het 
ander als het ware organisch moet voortkomen." Dit zijn 
uitspraken die figuren als Jos. Alberdingk Thijm en P.J.H. 
Cuypers zonder moeite hadden kunnen onderschrijven. 
Verder houdt hij een krachtig pleidooi voor het gebruik 
van baksteen, geheel in de geest van Hase, op een wijze 
die figuren als G.W. van Heukelum en Alfred Tepe zou 
hebben aangesproken. Men zou dan ook verwachten dat 
Muysken zich in zijn gebouwde werk als neogoticus zou 
gaan manifesteren.

Niets is echter minder waar. Als zijn eerste werk geldt 
het uit bijkans onbeperkte middelen gebouwde kasteel 
Oud Wassenaar (1876-1879) en wij zien hoe hij in dit 
gebouw gebruik maakt van renaissance elementen van 
uiteenlopende herkomst -Hollands, Duits, Frans, 
Italiaans-, die hij op een vrijmoedige wijze combineert. 
Hoe is deze omslag te verklaren? Muysken heeft na zijn 
studietijd studiereizen naar Italië gemaakt en men mag 
aannemen dat daardoor zijn oog voor de renaissance- 
architectuur is gescherpt. Misschien ook was zijn 
geestdrift voor de Hannoverse neogotiek maar een korte

fase in zijn ontwikkeling, ingegeven door de indruk die 
de persoonlijkheid van Hase op hem heeft gemaakt. In 
elk geval heeft het karakter van de opdracht voor Oud 
Wassenaer hem, naar eigen zeggen tot een renaissance- 
vormgeving gebracht.22 Ook zijn andere werken nemen 
de renaissance als uitgangspunt. Te noemen zijn de 
voormalige Sociëteit aan de Koningsstraat te Arnhem 
(1878), een kantoorgebouw voor Ch. Boissevain, 
Herengracht 237 te Amsterdam (1881), het winkel-en 
woningcomplex Plan Cte Rotterdam, met A.W. van Dam 
(1886, verwoest 1940), het eveneens tezamen met Van 
Dam ontworpen hoofdgebouw van de voormalige Rotter
damse diergaarde, en een kunstzaal en Oranjerie te 
Crailoo bij Bussum. Verder kunnen nog worden vermeld 
de landhuizen Elswout te Overveen (ongeveer 1880) en 
Uytenbosch te Baarn in de trant van de Italiaanse 
renaissance en het landhuis Duinlust bij Overveen (1882) 
in Hollandse renaissancestijl. Hij ontwierp, voor zover 
bekend, slechts één kerk, de Grote Kerk te Hoorn 
(1880-1883), die in de plaats kwam van de door K.G. 
Zocher in neoclassicistische geest herbouwde gotische 
kerk.

Bekender dan door zijn bouwwerken werd Muysken 
door zijn activiteiten op organisatorisch terrein. Hij was 
van 1879 tot 1888 en van 1889 tot 1892 voorzitter van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst. Ook in 
die hoedanigheid was hij een pleitbezorger van de 
neorenaissance. Hij was ook nog lid van verschillende 
andere lichamen, o.a. de gemeenteraad van Amster
dam. Verder was hij lid van de restauratiecommissies 
voor de Grafelijke zalen in Den Haag en de domtoren 
in Utrecht.

Aalsmeer, Herv. kerk, torenontwerp Deus noster refugium, C. Muysken. 
Pentekening. Aalsmeer, Oud archief, L 311.
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Het ontwerp voor Aalsmeer maakte Muysken korte tijd 
na zijn terugkeer uit Hannover. Men zou daarin dus 
invloeden van de school van Hase kunnen verwachten. 
Hij sloot zich in ieder geval aan bij de bouwtrant der kerk 
en koos voor een gotische vormgeving. Zijn toren omvat 
een ongelede vierkante bovenbouw en een achtkantige 
bovenbouw. De onderbouw is voorzien van eenmaal 
versneden haakse steunberen die bij de overgang naar 
het achtkant in ezelsruggen eindigen en door pinakels 
worden bekroond. De onderbouw wordt door een 
spitsbogige balustrade afgesloten. Zij is verder voorzien 
van een ingangspartij met groot raam met p/afe tracering 
en een wijzerplaats gevat in een boog op consoles. Het 
achtkant heeft galmgaten en een spitsboogfries en wordt 
bekroond door een ingesnoerde spits.

Of de ontwerper bepaalde voorbeelden voor ogen heeft 
gehad, is moeilijk te zeggen, maar de vormgeving van 
de raampartij en de tekentrant herinneren inderdaad aan 
de neogotiek van de Hannoverse school van C.W. Hase. 
Over het achtkant valt in dat opzicht weinig te zeggen. 
Muysken kan zeer wel gedacht hebben aan dorpstorens 
in zijn eigen omgeving. Met name in Zuid-Holland zijn 
torens met enigszins vergelijkbare bovenbouwen te 
vinden, die hij gekend kan hebben, bijvoorbeeld 
Loosduinen en Rijnsaterswoude.

Boten de Vries uit zich over dit ontwerp wat zuinig: 
"Ofschoon de stijl, vooral die van den boventoren, niet 
geheel en al met die van de kerk overeenkomt, is de 
figuur niet onverdienstelijk, ook hier zou de ondertoren 
nog iets hooger behooren te zijn. De contraforten zijn 
zeer zwaar en daar ze tegen de achterzijde des torens 
uit het kerkdak moeten opgaan, is dat geen bijzondere 
aanbeveling. De omloop is zeer bekrompen, de vorm des 
boventorens wat stijf en de lijsten van den omloop en die 
van den boventoren te flaauw voor derzelver hoogte."

Haarlem, ontwerp verbouwing buitenverblijf Stad-en Boschzicht, ontwerp 1867, F.J. Pannekoek. Calque. Haarlem, Gem. Archief, atlas 328. 
(links)
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Haarlem, Buitenverblijf Stad-en 
Boschzicht, F.J. Pannekoek, foto 
P.H. van Vliet. (1935). (rechts)

Dat de verhouding van de onderbouw tot het achtkant 
niet in ieder opzicht gelukkig was, kan men met de 
beoordelaar eens zijn. Of verhoging van de onderbouw 
een verbetering zou hebben betekend, lijkt twijfelachtig. 
Over de inwendige indeling worden alleen enige 
opmerkingen van ondergeschikt belang gemaakt.

Is van dit ontwerp nog iets terug te vinden bij 
Muyskens kerk in Hoorn? De in 1842 na een brand door 
K.G. Zocher herbouwde kerk, was in 1878 ook weer 
afgebrand. Voor een nieuwe kerk werd vervolgens een 
besloten prijsvraag uitgeschreven, waaraan vier 
architecten deelnamen, van wie alleen Muysken 
overbleef.23 Van hem zijn twee gesigneerde ontwerpen 
bewaard gebleven. Het eerste geeft een toren te zien met 
een gedeeltelijk gemetselde, gedeeltelijk getimmerde 
spits. Het tweede, uitgevoerde plan omvat een vierkante 
onderbouw van twee geledingen en een achtkantige 
bovenbouw met obelisken op de hoek, en muurverzwa- 
ringen voor de wijzerplaten. Afgezien van de achtkantige 
vorm van de bovenbouw is geen verwantschap met het 
ontwerp voor Aalsmeer vast te stellen. In 1937 werd de 
bovenbouw van de toren drastisch gewijzigd. In deze 
vereenvoudigde vorm vertoont de Hoornse toren, 
paradoxaal genoeg, wel enige overeenkomst met 
Muyskens jeugdwerk.

Het ontwerp van Pannekoek

De tweede architect aan wie f. 100 werd toegekend was 
Franciscus Johannes Pannekoek, vervaardiger van het 
ontwerp Bouwtrant der kerk. (afb.7-8) Hij werd geboren 
op 11 mei 1845 in Alkmaar als zoon van Franciscus 
Pannekoek, timmerman en Alida Lauw. Hij overleed op 
25 februari 1909 in Vught.24. In 1864 vertrok hij naar
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Amsterdam, waarschijnlijk om daar een bouwkundige 
opleiding te volgen. Deze kreeg hij naar eigen zeggen 
bij P.J.H. Cuypers en Th. Asseler. Als hij namelijk in 1889 
een ontwerp maakt voor een nieuwe katholieke kerk in 
Apeldoorn, dat overigens niet werd uitgevoerd, licht hij 
dit in een enigszins kreupele volzin als volgt toe: "De 
plannen zijn stijl volgens mijn leermeester en patroon Dr. 
P.J.H. Cuypers en de uitvoering volgens mijn tweeden 
patroon wijlen den Heer Th. Asseler en afgewerkt volgens 
en evenals de parochiekerk van den H. Michael te 
Koudekerk (Rhijndijk).',2s Wel twee tegenpolen, deze 
leermeesters: Cuypers de aanhanger van de construc
tieve neogotiek en Asseler, een architect die de gotische 
en ook romaanse vormen in de eerste plaats decoratief 
opvatte. Pannekoeks beschrijving van zijn kerk die 
opvattingen van Cuypers en Asseler zou moeten combi
neren, maakt nieuwsgierig naar dit ontwerp. Het is echter 
niet bewaard gebleven.

Van 1867-1869 verbleef Pannekoek in Roermond, mo
gelijk om aan Cuypers' Roermondse atelier ervaring op 
te doen. In 1869 keerde hij weer terug naar Amsterdam. 
Daarna was hij nog woonachtig in Hoorn, Haarlem, 
Apeldoorn Grave en Vught.26 Hij heeft ongetwijfeld in het 
merendeel der genoemde steden één en ander gebouwd, 
maar daarvan kon tot dusverre slechts weinig worden 
opgespoord. Alleen uit zijn Haarlemse tijd hebben wij 
enige werken kunnen vinden. Daar ontwierp hij een 
groot deel van de huizen aan het Ripperdapark 
(1874-1875).27 Deze huizen vertonen gotiserende ven- 
steromlijstingen in pleisterwerk, een werkwijze die 
Pannekoek beslist niet bij Cuypers kan hebben geleerd, 
maar die wel bij Asselers bouwtrant zou passen, (afb. 
10) Hij bouwde in Haarlem nog meer, waaronder enige 
villa's, waarvan wij er één willen beschrijven, om het werk 
van deze nagenoeg onbekende architect wat meer relief 
te geven.

Aalsmeer, Herv. kerk, torenontwerp 
Bouwtrant der kerk, F.J. Panne
koek. Doorsnede. Ingekleurde pen
tekening. Aalsmeer, Oud archief, L 
311. (rechts)
Front en zijaanzicht, (links)

Het betreft hier het buitenverblijf Stad-en Boschzicht 
op de hoek van de Dreef en de Wagenweg, waarvoor 
Pannekoek in 1876 een verbouwingsontwerp maakte voor 
B.J. Sterck uit Amsterdam. Hoe dit huis er oorspronkelijk 
heeft uitgezien, is niet bekend, maar de verbouwing moet, 
althans voor het uiterlijk aspect, op een vernieuwing zijn 
neergekomen. Waarschijnlijk is het bestaande huis van 
een nieuwe gevel voorzien en tevens met een nieuwe 
frontpartij vergroot, (afb. 11 -12) Dit nieuwe front van twee 
bouwlagen was asymmetrisch opgezet, rechts een ge
deelte met topgevel met trapvormig fries, links een 
torenvormig bouwwerk met kantelenrand. De ingangspar
tij bevond zich daartussen. Bij de uitvoering werd het 
plan nogal gewijzigd: Alle gevels werden voorzien van 
een rondboogfries langs de dakrand, een motief dat de 
ontwerper zeker aan Asseler moet hebben ontleend. De 
kantelen aan de toren verdwenen, terwijl de ramen ervan 
werden verlengd en voorzien van trommelvelden met 
beeldhouwwerk. Het rechter gedeelte van het front kreeg 
nu een trapgevel. Het huis is reeds lang geleden 
gesloopt.

Is Pannekoeks ontwerp voor Aalsmeer nu in de eerste 
plaats Cuyperiaans of Asseleriaans? Het antwoord op 
die vraag is niet moeilijk. De toren is orthodoxe 
neogotiek, geheel in overeenstemming met Cuypers' stijl 
van de late jaren zestig. Hij lijkt zelfs zo sterk op de 
ongeveer gelijktijdige toren van Sensmeer-Blauwhuis 
dat aan te nemen valt dat Pannekoek bij dit ontwerp van 
Cuypers betrokken was, wellicht als tekenaar, (afb.9) 
Beide torens hebben bij de eerste geleding een portaal 
met daarboven een roosvenster en in de volgende twee 
geledingen telkens twee openingen. Het geheel wordt 
bekroond door een spits met forse frontalen. Het 
voornaamste verschil is de behandeling van de 
wijzerplaat. Deze wordt in Blauwhuis in een afzonderlijke 
geleding aangebracht, terwijl zij in het ontwerp voor

31



Aalsmeer met de eronder aangebrachte galmgaten in één 
nis worden geplaatst. Laatstgenoemde oplossing is ook 
door Cuypers herhaaldelijk toegepast, o.a. in de kerk te 
Kloosterburen, waar echter de wijzerplaatnis in de 
spitsfrontalen penetreert.28

Haarlem, Ripperdapark, huizen ontworpen door F.J. Pannekoek. (1991)

Pannekoeks ontwerp is dus een vrij schoolse navolging 
van de trant van Cuypers. Boten de Vries is er vrij kort 
over (het ontwerp) "voldoet vrij goed aan zijn motto 
Bouwtrant der kerk, de contraforten zijn minder zwaar; 
toch ook ruim hoog opgehaald; overigens is de figuur 
rijzig en doet zich goed voor. De deuren der hoofdingang 
passen niet bij het geheel." Wat de inwendige indeling 
betreft, acht De Vries de verdeling der balklagen in 
overeenstemming met de uitwendige vorm, zeer goed, 
maar hij vindt de ondersteuning van de klokkestoel te 
zwak en meent ook dat de twee klokken beter niet boven 
elkaar gehangen kunnen worden.

Het ontwerp van David de Vries

David de Vries, de maker van het met f.50 bekroonde 
ontwerp nr. 1, Elk deel leide tot de harmonie van het 
geheel, had met zijn goed verzorgde aquarellen veruit 
de fraaiste tekeningen ingezonden. Over hem is weinig 
bekend. Hij werd geboren 29-8-1840 te Amsterdam.29

Wanneer en waar hij is overleden hebben wij niet kunnen 
vaststellen. In de Amsterdamse bevolkingsregisters wordt 
hij als bouwkundige aangeduid. Op 4 januari 1870 
verhuisde hij naar Rotterdam, waar hij van 1870 tot 1884 
directeur was van de in 1870 opgerichte ambachts
school.30 Wat hij daarna heeft gedaan is niet bekend. In 
de Bouwkundige Bijdragen publiceerde hij een tweetal 
artikelen: in 1875 een beschouwing over de kathedraal 
van Reims en in 1880 een bijdrage getiteld "een blik op 
het verleden ter wille van de toekomst".31 Uitgevoerde 
werken van hem hebben wij niet kunnen achterhalen.

Alleen van zijn ontwerp is ook de memorie van 
toelichting bewaard gebleven. Een deel van zijn tekst 
laten wij hier volgen: "De ontwerper vermeent aan de 
eischen door het gemeentebestuur gesteld te hebben 
voldaan. Hij heeft het niet noodig geoordeeld, om voor 
de trap naar den omloop een afzonderlijk gebouwtje op 
te trekken, omdat zijns inziens het portaal eene 
genoegzame breedte voor passage aanbiedt en ook 
omdat daardoor de symmetrie des kerkgevels zou 
verbroken worden.

Daar het gevelvlak der kerk van geene ramen is 
voorzien, heeft hij het noodig geoordeeld de deuren en 
ramen van eene zoodanige afmeeting aan te brengen 
als op de teekening staat aangegeven, opdat deze het 
gevelvlak niet zouden versnipperen en overeen zouden 
komen met de lichtramen der kerk. Hij heeft aangegeven 
om de geveltop verder op te trekken en de hoogte der 
kanteelingstukken te doen voortgaan waterpas, omdat 
door het aanbrengen des torens, deze gevel nu als 
hoofdgevel moet worden beschouwd.

De schuine lijn der geveltop heeft hij laten voortgaan 
met den ingemetselden hardsteenen band, omdat anders 
deze lijnen zijn afgebroken. De driehoekige hardsteenen 
schilden heeft hij aangebragt om een doelmatig vlak voor 
de wijzerplaat te hebben, opdat deze ongezocht in het 
oog vallen.

Opdat de toren in harmonie met de kerk zoude zijn en 
om het optisch effect te verhoogen, heeft hij de 
verschillende hardsteenwerken aangebragt en de 
horizontale banden en lijsten met die der kerk laten 
overeenkomen."

De aldus beschreven toren bestaat uit een onderbouw 
van twee geledingen en een achtkantige bovenbouw met 
spits met frontalen. De tweede geleding is het rijkst 
bewerkt. Een raam bekroond door een wimberg. Deze 
wimberg vormt de overgang naar de derde geleding; zij 
is geplaatst tussen console-achtige hoekverzwaringen, 
die bekroond worden door pinakels, en penetreert in de 
balustrade die het vierkant afsluit.

De vormgeving is typerend voor de enigszins 
eclectische gotiekinterpretatie van met name bouwers 
van protestantse kerken uit die tijd. Waarschijnlijk heeft 
De Vries ook het werk van Th. Molkenboer en Th. 
Asseler gekend. De vorm van het achtkant is herhaal
delijk bij Molkenboer aan te treffen, o.a te Rijpwetering 
en Egmond-Binnen.

Boten de Vries heeft het volgende commentaar: "De 
figuur is niet onbevallig en zou zich goed voordoen indien 
de ondertoren omstreeks 4 ellen hooger was. In dat geval 
kon de deklijst boven de frontalen rondgaan, die nu 
boven de lijst uitsteken, wat toch niet aan te bevelen is. 
Zooals het nu is schijnen die frontalen te moeten dienen 
om plaats te vinden voor de wijzerplaten, welke anders 
in den deklijst te regt zouden komen. De ronde afdekking 
der ramen in de frontaalbogen staat niet fraai en behoort
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ook niet tot de stijl van de kerk. De wijzerplaten staan 
veel te laag."

Boten de Vries kon zich dus niet vinden in de 
interpenetratie van wimberg en balustrade, terwijl hij de 
raamvormen stylistisch inconsequent achtte. Ook ten 
aanzien van de inwendige indeling had hij bepaalde 
bezwaren, met name tegen het boven elkaar hangen van 
de klokken in de bovenste geleding.

Het ontwerp van C. Bouma

Over de ontwerper van het ontwerp nr. 7 Vooruit, 
Cornelis Bouma uit Rotterdam, is heel weinig bekend. 
Hij werd geboren op 22 februari 1845 te Rotterdam.32 Het 
bevolkingsregister van Rotterdam noemt hem timmer
mansknecht en later opzichter. Volgens zijn naambriefje 
voor de prijsvraag woonde hij toen te Amsterdam, 
hetgeenechter niet uit het bevolkingsregister blijkt. 
Vermoedelijk was zijn verblijf daar slechts tijdelijk. Op 31 
december 1868 vertrok hij naar Venlo, waar wij hem niet 
verder hebben gevolgd. Zijn ontwerp is het meest 
traditionele; timmermansstijl zou men haast zeggen met 
wat gotische trekjes. Hij is de enige van de vier die zijn 
toren door aanbouwen flankeert, wat bij de oor

spronkelijke toren ook het geval was. Hij motiveert dit in 
zijn bestek als volgt: "De ontwerper heeft het voor den 
welstand noodig geoordeeld dat behalve het gebouwtje 
hetwelk voor toegang dient tot den toren, ook een 
gebouwtje aan de andere zijde geplaatst wordt, hetwelk 
men voor brandspuithuis of bergplaats bezigen kan. Mogt 
men hetzelve evenwel overbodig achten, dan bestaan 
er geene bezwaren dit weg te laten." De toren zelf omvat 
twee geledingen. De eerste bevat een ingangspartij 
bestaande uit een portaal met dubbele deuren als één 
geheel behandeld met het daarboven geplaatste raam. 
Dit raam voorziet, hij evenals de raampjes in de 
zijstukken van raamstijlen zoals de kerk die ook vertoont. 
Bij de tweede brengt hij twee gekoppelde galmgaten en 
daarboven een wijzerplaat aan. De geleding wordt 
afgesloten door een balustrade met hoekpinakels. De 
spits is halverwege voorzien van frontalen.

Boten de Vries heeft vooral aanmerkingen op de 
proporties: (het ontwerp) "is niet zonder smaak, hoewel 
de stijl niet van overdreven consequentie kan worden 
beschuldigd; maar het geheel is veel te gedrukt. Het 
onderste torendeel zou tenminste 3 ellen hooger moeten 
zijn om de galmgatnissen ook boven de kerk gelijk
waardig aan te kunnen brengen. Het spits is mager en 
te laag en de frontonkrans verdient weinig aanbeveling
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omdat hij veel voorzorgen tegen lekkazie noodig maakt, 
als sieraad twijfelachtig en overigens geheel ongemoti
veerd is. De middenstijl in den hoofdingang zou, bij 
eventueel gebruik, meer lastig dan plezierig zijn, het 
gevelraam daarboven is te groot, de pijnakels op den 
omloop zijn te hoog voor het spits en de balustrade te 
zwaar. De vorm en details der beuken zijn zeer stijf. De 
wijzerplaten hebben een zwaarder omlijsting noodig." Ook 
hier heeft De Vries bezwaar tegen de ophanging van de 
klokken. De klokkestoel is volgens hem veel te zwak 
geconstrueerd.

In stylistisch opzicht geven de vier ontwerpen een 
goede doorsnede van de gotiek-receptie zoals die in de 
zestiger jaren was aan te treffen. Het ontwerp van 
Pannekoek is orthodoxe Cuyperiaanse neogotiek. Het 
ontwerp van Muysken draagt in vrij sterke mate het 
stempel van de Hannoverse school die men eveneens 
als orthodox neogotisch kan karakteriseren. David de 
Vries is, gelet op de vrij gesloten blokvorm van zijn 
ontwerp nog een neoclassicist die de gotische vormen 
niet constructief, maar decoratief opvat. Bouma tenslotte 
levert het meest traditionele ontwerp, waarbij gotische 
vormen eveneens decoratief werden opgevat.

De overige ontwerpen

Van de drie niet bekroonde ontwerpen zijn de 
tekeningen niet bewaard, terwijl ook de makers ervan 
nergens zijn geboekstaafd. Wij kennen alleen de 
omschrijving door Boten de Vries en diens oordeel. Om 
het beeld van de prijsvraag te completeren, zal op zijn 
beschrijvingen en beoordelingen kort worden ingegaan.

Het ontwerp nr. 3 Achting voor de bouwkunst 
vertoonde een "vierkante toren met frontons en pijnakels, 
zware contraforten met frontonkapjes, een achtzijdige 
spits met de frontons opgaande, een traptorentje.” Uit 
de beoordeling citeren wij het volgende: "No 3 is evenals 
no 2 in zware contraforten ingesloten, doch waarvan de 
daklijst te laag ligt omdat hij tegen het kerkdak stuit. 
Wanneer de lijst boven den nok der kerk lag, dan zou 
het bovenste gedeelte des torens slechts eene afdeeling 
behoeven uit te maken; zooals het nu is maken de met 
fleurons gekroonde frontons en de zware massa der 
pijnakels wel wat veel drukte op het lage bovenstuk.

... De ontwerper schijnt gedacht te hebben aan een 
zangkoor boven het portaal dat niet te pas komt. De 
voordeuren en de trommelroos zijn lelijk. ... In de 
bijgevoegde ontwerpen AB en CD heeft de inzender 
getoond dat hij betere figuren kan leveren; doch wij 
menen die ten hoogste onvolledige ontwerpen niet in 
aanmerking te mogen nemen en bovendien zijn de 
meeste op no 3 gemaakte bedenkingen ook daarop 
toepasselijk.

Ontwerp nr. 4, 25 April 1867 was "een vierkante 
ondertoren met pijlasters en een trans, dito boventoren 
met frontons, een achtzijdig spits tusschen de frontons 
vierkant ingeplant, de trap in een koepel." Over dit 
ontwerp is de beoordelaar in het geheel niet te spreken: 
"(het ontwerp) heeft zeer beslist de minste uitwendige 
aanbeveling, de vormen zijn smakeloos en herinneren 
sterk aan een voor de bouwkunst thans gelukkig door
gestreefd tijdperk. De inplanting van het spits tusschen 
de frontons is bepaald lelijk. ...De blinde koepel voor 
de trap is beneden kritiek. ...De hoofdingang is een 
voorbeeld van smakeloosheid."

Het ontwerp 6 tenslotte, met het wat merkwaardige 
motto Bij voorbeeld? was een vierkante toren met 
contraforten, daarboven met blaasbalgen (?) overgaande 
in een achthoek met breede en smalle zijden, allen met 
frontons gedekt. Een achtzijdig spits met de frontons 
opgaande, een traptoren." Hier over geeft Boten de 
Vries het volgende oordeel: "Mist elke overeenstemming 
met den stijl van het kerkgebouw en heeft geheel, maar 
vooral boven een stijf voorkomen."

Als De Vries zijn oordeel over de uiterlijke vorm der 
torenontwerpen samenvat concludeert hij dat nr. 4 (25 
April 1867), in het geheel niet in aanmerking komt, terwijl 
de ontwerpen van David de Vries en Bouma slechts met 
aanzienlijke wijzigingen, met name wat de hoogte betreft, 
bruikbaar zouden zijn. De nummers 3 (Achting voor de 
bouwkunst) en 6 (ö// voorbeeld?) pasten te weinig bij de 
stijl van de kerk. Het best voldeden hem de ontwerpen 
van Muysken en Pannekoek, ofschoon hij het een nadeel 
achtte dat Pannekoek zijn toren geen omgang had 
gegeven. Dat Boten de Vries uiteindelijk alle aspecten 
van de ontwerpen wegende, tot de conclusie kwam dat 
ze geen van alle voor de uitgeloofde prijs van f.300 in 
aanmerking kwamen, werd reeds vermeld.

Het uitgevoerde ontwerp van Boten de Vries

De beoordelingscommissie, dat wil zeggen het 
dagelijks bestuur der gemeente plus De Vries, adviseerde 
aan de raad om de funderingen van de toren te 
verbreden, zowel om een betere harmonie met de kerk 
te verkrijgen als ook met het oog op grotere duur
zaamheid. Verder stelde zij voor om een nieuw plan te 
laten maken. Uit niets blijkt dat men daarbij, in 
overeenstemming met de aanbeveling van De Vries 
één der ingediende ontwerpen wilde uitkiezen om dat 
"naar eisch gewijzigd" tot uitvoering te brengen. Het 
nieuwe plan zou moeten inhouden een vierkante toren 
met spits. De hoogte van de torenromp moest minstens 
22 el boven de begane grond liggen en de hoogte van 
de torenspits minstens 37 el. De breedte van de toren 
moest minstens 6 el bedragen. Verder was een omgang 
om de spits vereist van minstens 1 el. Het dagelijks 
bestuur had in deze geest reeds een schetsontwerp 
laten maken door... Boten de Vries.

De raad stemt in hoofdzaak met de voorstellen in. 
Alleen willen de raadsleden de torenromp tot 26.88 el 
verhogen, terwijl geen afzonderlijke traptoren zal mogen 
worden aangebracht. De raad besluit verder om aan 
Boten de Vries te vragen uitgewerkte plannen voor de 
toren op te stellen en tevens het hoofdopzicht bij de bouw 
op zich te nemen.33 Niemand vond blijkbaar iets vreemds 
aan deze procedure. Over de prijsvraagontwerpen werd 
verder niet meer gerept. Ze zijn netjes in het archief 
opgeborgen. Dat is niet het geval met de ontwerpen van 
Boten de Vries. Noch zijn tekeningen, noch zijn bestek 
zijn bewaard gebleven.

Nadat nog enige praktische punten met de hervormde 
gemeente waren geregeld, kon de aanbesteding op 14 
januari 1868 plaats vinden.34 Aan wie het werk werd 
gegund en voor welk bedrag hebben wij niet kunnen 
nagaan. Tot dagelijks opzichter wordt benoemd een 
zekere J. Schotten, die was aanbevolen door de water
staatsopzichter J. Keyzer. De bouw verloopt vrij snel; op 
29 april 1868 wordt de eerste steen gelegd, een plech
tigheid waartoe de predikanten en pastoors der gemeente 
worden uitgenodigd.35 Op 7 november 1868 wordt de 
voltooide toren door Boten de Vries opgenomen en in 
orde bevonden. Over een feestelijke ingebruikneming 
hebben wij geen gegevens gevonden.

De toren van Boten de Vries is sober en steunbeer- 
loos. Hij is opgetrokken van baksteen met natuurstenen 
hoekblokken en telt drie door waterlijsten gescheiden 
geledingen. De eerste bevat een eenvoudig portaal, de 
tweede drie lancetten en en rozet en de derde twee 
galmgaten waarboven een wijzerplaat. Overeenkomstig 
het door de raad aangenomen gewijzigde programma 
is om de spits een omgang aangebracht.

Heeft De Vries nog elementen van de prijsvraagont
werpen gebruikt? Weinig, zo lijkt het. Alleen de 
combinatie van galmgaten met grote geprofileerde 
wijzerplaatnis lijkt sterk op het ontwerp van Pannekoek, 
met dien verstande dat De Vries galmgaten en wijzerplaat 
niet in één nispartij verenigt. Men zou ook het rozet in 
de tweede geleding voor een ontlening aan Pannekoek 
kunnen houden, wanneer De Vries niet al eerder bij de 
toren van de Hervormde kerk in Zegveld op ongeveer 
dezelfde plaats een dergelijk raam had aangebracht 
Wanneer wij die toren met die van Aalsmeer vergelijken, 
zou men kunnen zeggen dat De Vries in laatstgenoemd 
bouwwerk iets meer de orthodoxe neogotiek benadert, 
zonder er echter bij te horen. Van ontleningen aan de 
andere prijsvraagontwerpen is geen sprake.

Het is interessant deze prijsvraag te vergelijken met 
wat in 1885 te Mijdrecht gebeurde. Ook daar bleek de 
16de-eeuwse toren bij de in 1855-58 door Boten de 
Vries gebouwde Hervormde kerk zeer bouwvallig te 
zijn, zodat hij moest worden afgebroken.36 Het Mijdrechtse 
gemeentebestuur nam echter niet zijn toevlucht tot een 
prijsvraag, maar besloot de toren geheel in de oorspron
kelijke vorm te reconstrueren. Alleen de gebruikte 
materialen laten zien dat het hier om een 19de-eeuws 
bouwwerk gaat.

Het verloop van de Aalsmeerse torenprijsvraag vertoont 
duidelijke parallellen met wat elders geschiedde en levert 
een bijna perfecte illustratie van de betogen van 
Warnsinck en Redeker Bisdom. De prijsvraag bleek in 
de eerste plaats aantrekkelijk voor jonge onbekende of 
aankomende architecten. Slechts één van de deel
nemers, Constantijn Muysken, had een academische 
opleiding. David de Vries en Cornelis Bouma en ook de 
beoordelaar Boten de Vries behoorden tot de grote groep 
bijna anonieme bouwkundigen uit de praktijk, die ondanks 
hun onbekendheid veruit het grootste gedeelte van de 
bouwproductie voor hun rekening hebben genomen.

Aalsmeer, Herv. kerk, toren Boten de Vries, 1868. (1988).
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Franciscus Pannekoek neemt in zekere mate een tus
senpositie in. Hij kwam als timmermanszoon weliswaar 
voort uit de praktijk, maar heeft zich toch ook bij bekende 
architecten als Cuypers en Asseler laten scholen. Tot 
grote bekendheid heeft hij het echter niet gebracht. 
Bouwmeesters van naam hebben zich van de prijsvraag 
verre gehouden, wat gelet op de hoogte van het uit
geloofde geldbedrag ook niet behoeft te verbazen. De 
prijsvraag leidde niet tot een opdracht aan één der 
deelnemers. Een jurylid kreeg uiteindelijk de opdracht. 
De jurering verliep hier echter wel heel eigenaardig. 
Slechts één bouwkundige werd als beoordelaar gevraagd. 
Dat het Aalsmeerse gemeentebestuur de weg tot beken
de architecten als bijvoorbeeld Th. Asseler, H.J. Van den 
Brink, P.J.H. Cuypers of J.H. Leliman, niet wist te vinden, 
is nog enigszins voorstelbaar, maar dat men niet nog een 
aantal andere bouwkundigen van hetzelfde kaliber als 
Boten de Vries heeft benaderd, wekt verbazing. Diens 
suggestie om eventueel één der ontwerpen “naar eisch 
gewijzigd" tot uitvoer te brengen, staat niet op zich. 
Warnsinck en Redeker Bisdom hebben beiden erop 
gewezen hoe vaak bij architectuurprijsvragen de 
bekroonde ontwerpen werden gewijzigd, dikwijls zonder 
de indieners daaromtrent te raadplegen. Immers van een 
auteursrecht voor architecten was nog lang geen sprake.

Iets dergelijks is in Aalsmeer niet gebeurd. Het tot 
uitvoer gebrachte ontwerp van Boten de Vries is een 
zelfstandig plan dat hoogstens een enkel motief aan de 
prijsvraag ontleent, maar de manier waarop deze op
dracht is verleend blijft wat zonderling. Het is niet bekend 
of de deelnemers aan de prijsvraag nog bezwaar hebben 
gemaakt tegen de gevolgde handelwijze. Ook weten wij 
niet of zij daarvan officieel op de hoogte waren. Of zij van 
het rapport van Boten de Vries kennis hebben kunnen 
nemen, is ook niet duidelijk. Juist door de kleinschaligheid 
van de onderneming treden de typische kenmerken van 
het toenmalige prijsvraagsysteem, waarbij de deelnemers 
eigenlijk vrijwel rechteloos waren, duidelijk aan de dag. 
In dat opzicht is de Aalmeerse prijsvraag typerend voor 
het architectuurklimaat van haar tijd.

* De auteur wordt in het redactioneel geïntroduceerd
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Groningen 
Zuiderpark 24 
Telefoon 050-144555

Leeuwarden 
Raadhuisstraat 1 
Telefoon 058-123524
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Restauratie toren St. Jozefkerk Groningen
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GEMEENTEMUSEUM ROERMOND

gevestigd in de voormalige woning en 
werkplaats van architect P.J.H. Cuypers

Andersonweg 4, 6041 JE Roermond 
telefoon 04750 - 33496 
geopend: dinsdag t/m vrijdag 11-17 uur 

zaterdag en zondag 14-17 uu

hét museum om het werk van 
Cuypers te bewonderen !

Machinefabriek

J.J. Bonnet
Lage Frontweg 3, 6219 PC Maastricht 

Postbus 842, 6200 AV Maastricht 
Telefoon 043 - 25 37 38

Aannemingsbedrijf

TIGGELMAN

Restauratie
Renovatie
Nieuwbouw

v/h G. Tiggelman b.v. 
Taanplaaats 24 
2063 JP Spaarndam 
Tel. 023 - 371548

Architectura & Natura
boekhandel voor 

Architectuur en design 

Stedebouw en planologie 

Tuin- en landschapsarchitectuur 

Flora's en andere natuurgidsen

Leliegracht 44,1015 DH Amsterdam
(bij de Westertoren) 020 - 236186

Openingstijden

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur 

Zaterdag 9.00 - 17.00 uur
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AANNEMINGBEDRIJF J. KNEPPERS
Restauratiewerkzaamheden

Zeeburgerpad 48-49 1019 AB Amsterdam tel.: 020-940306 / 652324

Restauratie Mozes en Aaronkerk te Amsterdam.
Opdrachtgever: Bestuur Citykerk 

Architect: Peters en Boogers, Amsterdam


