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Ten geleide

Een ‘overkritische, zurige beschouwing in vogelvlucht 
vol vooringenomenheid’, zo typeert Peter Nijhof, coör
dinator van het Monumenten Inventarisatie Project 
(MIP)/Monumenten Selectie Project (MSP) in het 
Jaarboek Monumentenzorg 1994 de kritiek van Koos 
Bosma, die als docent Architectuurgeschiedenis is ver
bonden aan de Vrije Universiteit.1 De manier waarop 
Nijhof die kritiek vervolgens als weinig bruikbaar terzij
de legt, is illustratief voor de wat moeizame relatie tus
sen de monumentenzorgers en de beoefenaars van het 
architectuurhistorisch onderzoek. Het lijkt er soms op of 
de monumentenzorgers zich door het oordeel van de 
onderzoekers in het defensief gedrukt voelen als het gaat 
om de architectuurhistorische onderbouwing van de 
selectie. Veel van die wetenschappelijke onderzoekers 
echter gaan een duidelijke uitspraak over een bedreigd 
monument vaak uit de weg. Vanuit hun ivoren toren 
manen zij tot geduld. Zij willen eerst een goed overzicht 
van een periode, in dit geval die van 1800 tot 1940. 
Anders mis je iedere grond voor een verantwoorde selec
tie. Zeggen zij. Maar dan is het al te laat en is er weer een 
prachtig exemplaar van de recente architectuurgeschie
denis weggevaagd.

Algemeen heerst er bij veel wetenschappelijke onder
zoekers grote bewondering voor de omvang en de reik
wijdte van het MIP/MSP. Toch zouden zij geen ware 
onderzoekers zijn als er niet ook ruimte was voor twijfel. 
Veel architectuurhistorici, waaronder ook de redactiele
den van De Sluitsteen, kunnen zich dan ook wel vinden in 
Bosma’s kritiek. Die is weliswaar scherp, maar legt wel 
de vinger op de zwakke plek van de onderneming. Hij 
grijpt een bespreking van één van de ‘MIP-boekjes’ aan 
om de ambities van het MIP te toetsen aan de resultaten. 
Bosma hekelt de vaagheid van de begrippen waarmee de 
objecten en complexen geïnventariseerd zijn en de 
geringe systematiek in de uitvoering. Maar belangrijker 
nog is het gebrek dat hij signaleert aan de juiste archi
tectuurhistorische kennis. Zonder die kennis is een 
goede inventarisatie of selectie überhaupt onmogelijk.

Voor wie het nog niet weet, het in 1986 gestarte MIP 
was een poging om in tien jaar tijd een overzicht te krij
gen van alles wat waardevol is aan architectuur en ste
denbouw uit de periode 1800 tot 1945. Daaronder vie
len niet alleen gebouwen, maar ook industriële com
plexen, dorpsgezichten, cultuurhistorisch bijzondere 
gebieden en stedenbouwkundige ensembles. Door de 
korte tijd die de Rijksdienst voor de Monumentenzorg

en de daarbij betrokken provinciale instellingen voor 
deze operatie ter beschikking stond, bleef de inventari
satie vaak beperkt tot een beoordeling van de buiten
kant. Tijd om onderzoek naar de achtergrond van de 
geïnventariseerde objecten te doen ontbrak. Tijdens het 
nu lopende MSP, waarin moet worden bepaald welke 
van al die projecten voor bescherming in aanmerking 
komen, wordt architectuur- en cultuurhistorisch onder
zoek alsnog gedaan en worden ook de interieurs zoveel 
mogelijk bekeken.

De redactie echter heeft twijfels over de criteria waar
mee die selectie tot stand komt. Dat de Rijksdienst ste
denbouwkundige en cultuurhistorische criteria even 
zwaar laat wegen als esthetische is een grote vooruitgang 
en, gezien de aard van de geïnventariseerde objecten, 
ook noodzakelijk. Maar de esthetische beoordeling 
beperkt hij toch nog steeds tot een beschrijving van de 
vorm (stijl). Dit ondanks het feit dat in recente architec
tuurhistorische publicaties vorm niet langer los wordt 
gezien van typologische, sociaal-maatschappelijke en 
theoretische ontwikkelingen.

Nu de Rijksdienst bezig is met de afronding van het 
MSP, wil de redactie van De Sluitsteen graag een bijdra
ge leveren aan de komende evaluatie daarvan. Vanaf zijn 
oprichting in 1984 heeft het Cuypersgenootschap zijn 
acties voor bescherming van belangwekkende monu
menten uit de periode 1800-1940 steeds gecombineerd 
met een verdieping van de kennis over die periode. In De 
Sluitsteen valt de nadruk steeds op laatstgenoemd aspect 
en het ligt dus voor de hand dat daarin de evaluatie van
uit een meer theoretische invalshoek wordt benaderd.

Dit nummer opent met een interview met twee nauw 
bij beide projecten betrokken functionarissen van de 
Rijksdienst. Onze hoofdvraag aan Marieke Kuipers en 
Ben Verfiirden, die respectievelijk verantwoordelijkheid 
dragen voor de inhoudelijke en beleidsmatige kant, was 
in hoeverre wetenschappelijk onderzoek en de daarmee 
ontstane nieuwe inzichten van invloed waren op de uit
voering van de projecten. In de drie overige artikelen 
van het thematische gedeelte van dit nummer wil de 
redactie allereerst twee belangrijke terreinen naar voren 
brengen die in het MIP/MSP onderbelicht bleven.

Erwin Weegenaar schrijft in dit verband over de pro
blematiek van het negentiende-eeuwse interieur, dat nog 
niet de aandacht kreeg die het verdiende. Als voorbeeld 
van een belangrijk cultuurhistorisch fenomeen van de 
negentiende-eeuwse speculatiebouw dat evenmin in de 
belangstelling stond, volgt een ‘case-study’ over de 
Amsterdamse Pijp. Erik Mattie en Martijn de Moor zet
ten uiteen in hoeverre het cultuurhistorische karakter 
van zo’n wijk in het beleid van een (stadsdeel)gemeente 
een rol zou kunnen spelen. In het derde artikel houdt 
Coert Peter Krabbe tenslotte de terminologie tegen het
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licht die wordt gehanteerd in de stijlen- en stedenbouw
kundige thesauri van de Rijksdienst. Zij vormden bij de 
beschrijving van de te inventariseren en selecteren 
objecten een belangrijke handleiding. Ook bespreekt hij 
de publicaties die naar aanleiding van het MIP mede 
door de Rijksdienst werden uitgegeven.

Een evaluatie van het MIP/MSP is alleen daarom al 
onontbeerlijk, omdat de bedreiging van veel kenmer
kende architectonische en stedenbouwkundige uitingen 
van de wederopbouwperiode schreeuwt om een reactie 
van architectuurminnend Nederland. Het Cuypers- 
genootschap heeft daartoe al actie ondernomen, zoals in 
het geval van het voormalig Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van Rijksbouwmeester G. 
Friedhoff.2 Die bleek helaas vergeefs. De ervaringen die 
met het MIP/MSP zijn opgedaan moeten een belangrij
ke rol spelen bij het uitstippelen van een monumenten
beleid voor deze periode. Zo’n beleid is niet alleen de 
verantwoordelijkheid van de Rijksdienst, maar van allen 
die zich bij architectuur en stedenbouw betrokken voe
len.

Natuurlijk is de hierboven geschetste tegenstelling 
tussen monumentenzorgers en architectuurhistorici 
overdreven. Er zijn immers gemeenschappelijke belan
gen in het geding. De redactie ziet de toekenning van de 
Prins Bernhard Fonds Monumenten Prijs 1997 aan het 
Genootschap niet alleen als blijk van waardering maar 
ook als ondersteuning van deze benadering.

Geheel in de traditie van De Sluitsteen zijn, naast het 
thematische gedeelte over het MIP/MSP, artikelen 
opgenomen die bijdragen aan ‘verdieping van de kennis’. 
Eén gaat over een gebouw dat zijn monumentenstatus al 
lang bewezen heeft, het ander over twee Amsterdamse 
architecten, die enkele voor selectie genomineerde pro
jecten op hun naam hebben staan. Jan Vredenberg komt 
met een nieuwe interpretatie van de vormgeving van 
Radio Kootwijk van J.H. Luthmann, een indrukwekkend 
monument van een wel zeer korte periode uit de 
Nederlandse zendgeschiedenis van de lange radiogolf. 
Een briefwisseling tussen vader en zoon G.B. Salm en A. 
Salm GBzn over een ontwerp voor een 
Panoramagebouw is het onderwerp van het laatste arti
kel, geschreven door Norbert Middelkoop. Het geeft 
tegelijk een bij vlagen hilarisch beeld van het onderwijs 
aan de Ecole des Beaux-Arts in Parijs, waar de jonge 
Salm in 1878 studeerde. Dit artikel verschijnt mede naar 
aanleiding van de tentoonstelling Bouwmeesters van 
Amsterdam,. G.B. en A. Salm GBzn, die nog tot 30 
november in het Gemeentearchief in Amsterdam is te 
zien.

1 P. Nijhof, ‘Het MIP: omzien in bewondering’, Monumenten 
van een nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940, 
Jaarboek Monumentenzorg 1994, Zwolle/Zeist 1994, p. 
30. Nijhofe opmerking betreft: K. Bosma, ‘Plaatjes van 
gebouwen’, Zeeland 2 (1993), nr. 3, pp. 105-107.

2 Het voormalige Ministerie werd gesloopt in 1996. Zie 
hierover: B. van Hellenberg Hubar en W. van Leeuwen, 
‘Luctor et Emergo. Een voorzet voor het post-MIP aan de 
hand van twee bedreigde hoogtepunten uit het oeuvre van 
rijksbouwmeester Gijsbert FriedhofP, Bulletin KNOB 95 
(1996), nr. 1, pp. 24-33.

Twee autonome werelden

Een interview over de wissel
werking tussen wetenschap en 

monumentenzorg

Jos Smit,
Jouke van der Werf

Om erachter te komen hoe de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg aankijkt tegen de wisselwerking tus
sen het wetenschappelijk onderzoek en de uitvoering 
van het Monumenten Inventarisatie Project en het 
Monumenten Selectie Project, had de redactie een 
gesprek met Marieke Kuipers en Ben Verfürden.1 
Beiden zijn inhoudelijk en beleidsmatig nauw bij deze 
projecten betrokken. Wanneer we na het ‘officiële 
gedeelte’ van het interview nog wat napraten, maakt 
Verfiirden een opmerking die de motieven van onze reis 
naar Zeist aardig onder woorden brengt. Hij merkt op: 
‘het wetenschappelijk onderzoek en de monumenten
zorg zijn twee autonome werelden en dat zal altijd wel 
zo blijven’. Terwijl de onderzoekers aan de universitei- 
ten zich dikwijls kunnen verliezen in theoretische haar
kloverijen, zijn de monumentenzorgers vaak door een 
beperkte hoeveelheid tijd en geld tot handelen gedwon
gen. Bij de uitvoering van het MIP/MSP is het niet 
anders. Met een uitvoerig wetenschappelijk betoog kom 
je nu eenmaal niet ver, wanneer je een eigenaar wilt 
overtuigen van het architectuurhistorisch belang van 
zijn pand.

Nu de Rijksdienst zich opmaakt voor een tussentijdse 
evaluatie van het Monumenten Inventarisatieproject 
(MIP) en het Monumenten Selectieproject (MSP), was 
de redactie benieuwd naar de manier waarop het con
tact tussen de wetenschappelijke onderzoekers, binnen 
en buiten de universiteiten, tijdens de opzet en uitvoe
ring van MIP en MSP is verlopen. Misschien bestaat er 
toch een mogelijkheid dat beide werelden iets van hun 
autonomie prijsgeven. Want bij alle waardering die er

onder academici leeft voor het immense project, slui
mert bij velen van hen een angstig vermoeden dat de 
selectie van monumenten uit het tijdvak 1850-1940 
gebaseerd wordt op gedateerde architectuurhistorische 
inzichten. Vice versa heerst onder de monumentenzor
gers het idee dat de architectuurhistorische onderzoe
kers zich alleen interesseren voor de architectuur met 
een grote A.

Inventarisatie en selectie van Jongere Bouwkunst

Wat het MIP precies inhoudt wordt, inclusief de gehe
le voorgeschiedenis van het project, uitvoerig uit de 
doeken gedaan in het Jaarboek Monumentenzorg 1994.1 
Kort samengevat omvat het MIP, begonnen in 1987, de 
inventarisatie van monumenten uit de periode 1850- 
1940. Die leverde circa 165.000 objecten en complexen 
op en 650 ‘gebieden met bijzondere waarden’. De aan
zet tot de hele operatie was gegeven met een ministeri- 
le Nota over de Monumentenzorg uit 1984, waardoor 
tevens geld beschikbaar kwam. Het was de tijd dat de 
herwaardering voor de negentiende-eeuwse architec
tuur ook bij een breed publiek op gang kwam en ook 
andere richtingen dan de Amsterdamse School en het 
Nieuwe Bouwen meer aandacht kregen. Overigens was 
de structurele aandacht voor vroeg-twintigste-eeuwse 
architectuur lange tijd beperkt in verband met de wet- 
telijke vijftig-jaren grens voor monumenten.

De in 1994 afgeronde inventarisatie vormt mede het 
uitgangspunt voor het MSP waarbij gebouwen, com
plexen en stedenbouwkundige ensembles voor bescher
ming zullen worden voorgedragen en dat in 1998 vol
tooid moet zijn. Het voor de Rijksdienst unieke van 
deze hele operatie is niet alleen de grote schaal ervan, 
maar ook de projectmatige opzet waarbij een interdis
ciplinair samenwerkingsverband de begeleiding ver
zorgde en samenwerking tussen de verschillende 
bestuurslagen uitgangspunt was. Het maakte de afron
ding van het project in relatief korte tijd mogelijk. Voor 
de uitvoering van het project is Nederland op grond van 
de daarin aangetroffen cultuurhistorische samenhang in 
59 regio’s ingedeeld. Provinciale monumentenorganisa
ties voerden daarover de coördinatie, naast de vier grote 
steden.3

Iedere geïnteresseerde kan het omvangrijke, landelij
ke MIP-overzicht raadplegen bij de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg. In het grote tekeningenarchief zijn 
alle gegevens opgenomen, waaronder de inventarisatie- 
resultaten (beschrijvingen met foto’s van de geïnventari
seerde panden), kaarten van gebieden met bijzondere 
waarden, typologiekaarten, gemeente- en regiobeschrij- 
vingen. Die rapporten zijn ook aan de betreffende
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1 De ‘MIP-kaart’ van Nederland toont de onderverdeling in 59 
samenhangende cultuurhistorische regio's. (Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg, Zeist)

gemeenten uitgedeeld en uiteraard zijn ze raadpleeg
baar bij de provincies. Daarnaast zijn er digitale bestan
den aangelegd van de geïnventariseerde objecten en 
complexen. De Rijksdienst heeft dat bestand geïnte
greerd in een speciale MIP-databank die in de toekomst 
voor het publiek toegankelijk zal zijn en gecombineerd 
zal worden met de huidige Objectendatabank (Odb) van 
reeds beschermde monumenten. Dit alles maakt ook 
deel uit van het beleid van de Rijksdienst om steeds 
meer te gaan fungeren als centraal kennisinstituut. Dat 
is mogelijk geworden door het delegeren van selectie en 
beheer van de te beschermen panden en ensembles naar 
provincie en gemeente.

Gesprekspartners

Al voordat sprake was van een ministeriële nota, was 
Marieke Kuipers betrokken bij de opzet van een inven
tarisatie van wat de Jongere Bouwkunst is gaan heten.4 
Peter Nijhof nam de algemene coördinatie van het pro
ject op zich, maar de inhoudelijke begeleiding bleef lig
gen bij Kuipers en haar drie collega’s. Zij schreef de 
beide handleidingen voor het MIP en - samen met Ypie 
Attema - het MSP en voerde daarvan de eindredactie.5

Zij formuleerde ook de objecten- en stijlenthesaurus, 
waardoor er min of meer uniformiteit ontstond in de 
hantering van stijlbegrippen en typologieën.6 Met Anco 
Schut ontwikkelde zij een stedenbouwkundige typolo
gie. In een tijd waarin de sociale woningbouw opkomt 
zijn stedenbouwkundige en situationele aspecten 
belangrijke factoren bij de selectie, naast de cultuurhis
torische kwaliteiten. Nu is Kuipers - informeel - nog 
steeds de inhoudelijke vraagbaak voor het MSP. Zij 
neemt ondertussen ook deel aan de werkgroep die zich, 
eveneens onder leiding van Nijhof, buigt over de aan
pak van de wederopbouwarchitectuur en stedenbouw.

Een overzicht van de negentiende en vroeg-twintig- 
ste-eeuwse architectuur was niet het enige doel van het 
MIP. De bedoeling was ook interesse voor deze periode 
te kweken bij zowel de verschillende overheden als het 
brede publiek. ‘Draagvlak creëren’, noemt Ben 
Verfurden dat. Hij werd rond 1985 beleidsmedewerker 
bij het Nationaal Contact Monumenten (NCM) en 
heeft steeds gepleit voor een meerledige functie van het 
MIP. Hij wilde ook het particulier initiatief bij de ope
ratie betrekken en de kennis benutten die aanwezig is 
bij particuliere instellingen als de Watertorenstichting, 
de Gemalenstichting en het Cuypersgenootschap.

Nu probeert hij als hoofd Beleidszaken bij de 
Rijksdienst een visie te ontwikkelen op het bescher- 
mingsbeleid in de toekomst. Dat omvat de actualisering 
van het bestaande register, het uitstippelen van een 
beleid voor de wederopbouwarchitectuur, maar ook de 
problematiek van de gebiedsgewijze bescherming. Dat 
is vooral bestuurlijk-organisatorisch een gecompliceer
de aangelegenheid, omdat jongere waardevolle structu
ren een gemeenteoverschrijdend karakter kunnen heb
ben, zoals bijvoorbeeld de Stelling van Amsterdam. 
Daarnaast is hij uit hoofde van zijn functie betrokken bij 
de uitvoering van het beleid zoals dat in de nota 
Monumenten breed bekeken is uiteengezet en ondermeer 
de omvorming van de Rijksdienst tot een centraal ken
nisinstituut behelst.7

Het vraaggesprek

In ons interview met Kuipers en Verfurden ligt het 
accent op de contacten tussen de architectuurhistori
sche universitaire onderzoekswereld en de medewerkers 
van het MIP/MSP. Maar we waren ook benieuwd naar 
de mate waarin het onderzoek invloed heeft op de 
publicaties van de Rijksdienst. Bovendien vroegen wij 
ons af öf en hoe de ervaringen met het MIP/MSP van 
invloed zijn op de opzet van de ophanden zijnde inven
tarisatie van de wederopbouwarchitectuur.

RS: In hoeverre is - zowel bij de opzet van het MIP, als nu 
in de selectiefase - de kennis gebruikt die aanwezig is aan de 
universiteiten? Dus ook van de kennis die niet in publicaties 
is vastgelegd zoals bijvoorbeeld werkgroepverslagen?

MK: Bij het opzetten van het MIP, begin jaren tachtig, 
is vooral gebruik gemaakt van de toenmalige kennis die 
er bij de universiteiten was. Die was wel heel wat min
der dan na afloop van het MIP. Daar kwam bij dat er in 
die tijd ook nog vrij intensief overleg was met de spe
ciale Subcommissie voor Jongere Bouwkunst [van de 
Monumentenraad], waarin het puikje van alle hooglera
ren in de architectuurgeschiedenis zitting had. Dus op 
die manier was er wel enig contact en incidenteel zijn er 
ook wel eens doctoraalscripties ter beschikking gesteld. 
Verder hadden we zeker bij de aan het MIP voorafgaan
de actie, namelijk de aanwijzing van de bijzondere 
monumenten van jonge bouwkunst, intensief contact 
met wat toen nog het Nederlands Documentatie
centrum voor de Bouwkunst (NDB) heette. Maar helaas 
was er geen structureel contact en bovendien moesten 
nog veel archieven worden ontsloten.

Bij het MIP was er in zoverre contact met de univer
siteiten dat we diverse net afgestuurde kunsthistorici 
aantrokken, maar het accent lag op het veldwerk. 
Omdat tijd en budget beperkt waren, zijn zij de straat 
op gestuurd met de nodige instructies en een camera. 
Ons eerste doel was niet zozeer het bevorderen van de 
wetenschap. Vanuit de Monumentenzorg zit je natuur
lijk toch vooral aan kwesties van instandhouding te den
ken. Het is, en dat was niet voor niets een stelling in 
mijn proefschrift8, heel belangrijk om een combinatie te 
hebben van veld-, archief- en literatuuronderzoek. 
Meestal blijft ten minste een van deze drie componen
ten achterwege. Wij hebben ervoor gekozen, omdat dat 
ook vanuit onze taakstelling de eerste opdracht is, om 
juist de informatie van het veld te verzamelen. Dan kan 
je later aanvullend onderzoek doen en daarbij kan je 
natuurlijk ook de universiteiten betrekken.

RS: Maar dat betekent dat bij het MSP ook aanvullend 
onderzoek gedaan wordt?

MK: Het blijft nog altijd een moeizame verhouding 
tussen wat je dan het zuiver wetenschappelijk onderzoek 
zou kunnen noemen en dat wat wij onder enorme tijds
druk moeten doen. Wel hebben we een samenwerkings
verband in de vorm van deelname aan de onderzoeks
school van de universiteiten. Zelf heb ik een voordracht 
gehouden over wat wij met MIP en MSP deden. Toen 
bleek dat de studenten toch wel heel verrast waren over 
alles waar wij ons mee bezig hielden. Want dat moet je

niet uit het oog verliezen: universiteiten zijn heel erg 
gepreoccupeerd met wat we de ‘hoge architectuur’ noe
men. Door de inzet van het MIP is dat een steeds gerin
ger facet geworden. De cultuurhistorische invalshoek is 
veel belangrijker geworden.

RS: Maar de cultuurcomponent is ook in de hele architec
tuurhistorische wetenschap belangrijker geworden. De zuiver 
stilistische benadering ebt toch een beelje weg?

MK: Het grappige is dat wij die benadering nou juist 
nog overeind houden. Ik zit, en dat doe ik samen met 
het NAi [Nederlands Architectuurinstituut], in een 
werkgroep die zich bezig houdt met de vertaling van Art 
£r Architecture, de architectuurtermenlijst van het 
Amerikaanse Paul Getty-institute. Elke keer wordt ons 
weer gevraagd: moet dat nou nog wel, die stijltermen? 
Wij zeggen: men vraagt erom, de buitenwacht wil iets 
kunnen benoemen.

RS: Is er ooit belangstelling van universitaire kant geweest 
voor het MIP/MSP? Hebben de afdelingen Architectuur
geschiedenis ooit hun medewerking aangeboden?

MK Wanneer je naar de structurele kaders kijkt, dan is 
het antwoord: nee. Als je naar personen kijkt, dan ligt 
het veel genuanceerder. Want de contacten met de pro
fessoren zijn door de jaren heen gebleven. Bovendien 
hebben we diverse universitaire stagiaires of juist men
sen die net waren afgestudeerd.

RS: Maar er bestond, geen onderzoeksprogramma in 
Amsterdam of Groningen waarbij men zich ajvroeg: hoe 
werkt monumentenzorg in de praktijk en hoe kunnen we dat 
nou eens met het onderzoek verbinden?

BV: Misschien hoogstens met Eindhoven waar Hubert 
Jan Henket, Wessel de Jonge en anderen bezig waren 
met de DOCOMOMO-architectuur [DOcumentation 
& COnservation MOdern MOvement], met name de 
instandhouding daarvan.
MK: Er is wel degelijk uitwisseling maar dat gaat dan 
eigenlijk meer vanuit de personen dan vanuit de 
bestaande kaders. De universiteiten hebben hun eigen 
onderzoeksprogramma waarin ze heel streng hun the
ma’s moeten kiezen. Dat programma heeft de neiging 
om steeds theoretischer te worden terwijl wij dagelijks 
worden opgebeld van: Help, er wordt een gebouw ge
sloopt! Dan moeten we snel tot actie overgaan en dan 
doet het er eerlijk gezegd voor ons net iets minder toe 
of de wetenschappelijke onderbouwing wel tot op de 
laatste inzichten gefundeerd is.
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RS: Sinds de start van het MIP in 1984 is er binnen het 
architectuurhistorische onderzoek wel wat veranderd. Het 
Nieuwe Bouwen heeft niet meer die vooraanstaande plaats in 
de architectuurgeschiedenis als toen. In het onderzoek naar de 
negentiende eeuw wordt niet meer alleen naar stijlen geke
ken, maar meer naar de wisselwerking tussen vormentaal en 
typologie. Het stedenbouwkundig kader is van belang gewor
den; langzamerhand krijgt men ook interesse in de cultuur
historische context. Al die veranderingen binnen de architec
tuurgeschiedenis leveren, nemen wij aan, ook hele andere 
inzichten op als je straks moet gaan selecteren?

MK: Het aardige is dat dat ook wel gebeurt. Zelf heb ik 
er tijdens het MIP al heel erg op aangedrongen dat er 
ook allerlei traditionalistische gebouwen uit de jaren 
dertig werden meegenomen. Onwillekeurig nemen de 
MSP-ers wel iets van die veranderende inzichten mee. 
Waar dat precies vandaan komt, of dat de tijdgeest is of 
omdat ze gewoon zelf ook nog veel contact met hun 
universiteit houden, dat weet ik niet. Maar zelf volg je 
natuurlijk ook wel een beetje wat er op hoofdlijnen 
gebeurd is. Dat kun je in je instructie aan de MSP-ers 
natuurlijk ook weer meenemen.
BV: Je probeert zoveel mogelijk op basis van objectieve 
criteria tot een keuze te komen. Dus het heeft iets dub
bels: aan de ene kant wil je natuurlijk maximaal meene
men wat daar voor inzichten over leven; aan de andere 
kant probeer je je ook gewoon aan je handleiding [van 
het MSP] te houden en zo objectief mogelijk met die 
zaak bezig te zijn. Dat is toch een zeker spanningsveld. 
MK: Het grootste spanningsveld is toch het gevecht 
tegen de tijd. Juist het bezoeken van de panden is enorm 
tijdrovend. En dan blijkt bijvoorbeeld dat een hele inte
ressante plattegrond enorm is veranderd. Wat doe je 
daar dan mee, terwijl je dan weet dat dat gebouw heel 
belangrijk was? Dan kiezen we er vaak toch voor om 
het, ondanks de wijzigingen, wel te selecteren. Maar ja, 
dat is het verschil tussen de zuivere wetenschap en de 
praktijk hier. Het plaatsen van een gebouw op een 
monumentenlijst is an sich geen wetenschappelijke ver
antwoording. Als er ergens bij ons een officiële weten
schappelijke verantwoording wordt gegeven is dat in de 
Geïllustreerde Beschrijving. Maar die loopt ver achter 
bij de totale inventarisatie die wij met het MIP hebben, 
omdat het zo tijdrovend is.

RS: Maar hoe zit dat nou? Door het MIP is een overzicht 
verkregen en nu is men met het MSP bezig. Laten wij het 
nog even over die veranderde inzichten hebben: dan komt 
opeens naar voren dat er toch belangrijke monumenten zijn 
die niet in het MIP zijn opgenomen en daardoor ook niet in 
het MSP worden meegenomen. Zijn er dan bijstellingen ach
teraf mogelijk?

MK: Ja, dat gebeurt ook. Daar zijn ook voorbeelden van 
zoals het Quarantainecomplex te Rotterdam. In sommi
ge gevallen is er een wisseling van de wacht geweest, bij
voorbeeld in Rotterdam. Dat is een plaats waar het MIP 
heel vroeg is gestart en waar je dus eigenlijk ook nog 
heel veel ervaring moest opbouwen. Daar is toevallig 
ook een wisseling in de samenstelling van het team 
geweest. Dat heeft er ook toe geleid dat men opnieuw 
weer het veld is ingegaan. En toen is men toch bepaal
de dingen op het spoor gekomen. In andere gevallen 
was dat hetzelfde team, maar dat heeft in die vijf jaar dat 
het bezig was ook een hoop bijgeleerd. Dus - de gevleu
gelde uitdrukking - het ‘voortschrijdend inzicht’ is 
zeker op het MIP en het MSP van toepassing.

We hebben wel de kanttekening gemaakt dat, zeg 
maar, de amenderingen op het MIP-bestand vooral door 
de MSP-teams gedaan worden. Eventueel kunnen de 
historische verenigingen op een gegeven moment daar 
ook een rol in krijgen. Want er kan een pand over het 
hoofd zijn gezien, het kan in de steigers hebben gestaan 
of er kan een eigenaar geweest zijn die met het geweer 
op je af kwam. Ja, dan kan je dus even niet verder.

RS: Wij kunnen ons voorstellen, nu het architectuurhisto
risch onderzoek steeds monografischer wordt en zich steeds 
meer op afzonderlijke architecten richt, dat daaruit blijkt dat 
een bepaald pand van een architect eigenlijk heel belangrijk 
is. Dat zou genegeerd kunnen zijn...

MK: Daarom ben ik ook gesprekken met het NAi 
begonnen, dat nog niet zo lang geleden is gestart met 
het BONAS-project. [Bi bliografieën en Oeuvrelijsten 
van Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen] 
Maar bij het uitwisselen van gegevens zit je met een 
structureel verschil. Want zij hebben architecten en hun 
oeuvre als uitgangspunt en wij hebben de topografie als 
uitgangspunt. Maar wij hebben nog altijd niet als aller
eerste invalshoek, de wetenschap omwille van de weten
schap. We willen proberen de instandhouding van de 
gebouwen veilig te stellen. Dus daar zit strikt genomen 
niet eens een wetenschappelijke doelstelling aan vast. 
We gebruiken daarbij wel de stand van de wetenschap 
om de aanwijzing als beschermd monument te recht
vaardigen.

RS: Als eind 1998 dat MSP is afgerond, dan heb je een over
zicht. Komt er dan een evenwichtige selectie tot stand? We 
denken bijvoorbeeld aan de grote steden: daar heb je kwalita
tief meer interessante projecten, terwijl in de provincies meer 
prefecten van cultuurhistorische waarde zijn. Moet er een 
soort evenwicht in de selectie van de verschillende regio 's ont
staan, of zeg je: ieder gebied mag gewoon 10% van hun 
bestand voordragen?

MK: De 10%-norm hebben we toen indicatief inge
voerd. We wilden toch wel een beetje kunnen bereke
nen hoeveel tijd en mankracht er met zo’n project 
gemoeid zouden zijn. De vraag is of het wenselijk is om 
naar het maximale evenwicht te streven en ook hoe 
reëel dat is. Het gaat niet alleen om kwantiteit, maar 
vooral om kwaliteit. Het gaat tevens om het draagvlak 
bij de regio’s.

Toen we bij een proefprognose boven die begrote 
16.000 objecten dreigden uit te komen, is er nog een 
circulaire door de minister verzonden9. We hebben 
daarin een soort herijking gegeven van de hoofdcriteria 
om het begrip nationaal belang wat meer te duiden. Dat 
was nummer 1: (internationaal belang, dus echt wat de 
scharnierstukken in de architectuurgeschiedenis waren, 
zoals bijvoorbeeld de Beurs van Berlage en de Van 
Nelle-fabriek. Daaronder hebben we - dat noem ik dan 
maar - de subtop gezet, omdat je een schakelfunctie 
nodig had tussen die absolute top en de doorsnee. Dat 
waren ook termen die gebruikt worden in de Wet op de 
Cultuurbescherming, op grond waarvan kunststukken 
niet mogen worden uitgevoerd. En dan had je de derde 
categorie, die een sterke symboolfunctie heeft voor de 
regio. Bijvoorbeeld de textielfabrieken in Twente en de 
schoenenfabrieken in de Langstraat. Het kan ook een 
karakteristieke, gave stolpboerderij in Noord-Holland 
zijn. Mijnmonumenten hadden we al voor een groot 
deel geïnventariseerd en geselecteerd in Zuid-Limburg, 
en ook die vormen vanwege hun specifieke regionale 
karakteristiek een nationaal belang. Zo is Nederland te

beschouwen als een soort mozaïek van cultuur-regiona- 
le zaken.

RS: Maar het is waarschijnlijk heel moeilijk tussen die crite
ria een hiërarchie aan te geven?

MK: We hebben ook niet naar een hiërarchie gestreefd 
en we hebben zelfs ook niet naar een absolute objecti
vering gestreefd. We hebben wel in onze handleiding 
een zogenaamde scorematrix opgenomen, waarin die 
verschillende kwaliteiten met plusjes en minnetjes 
benoemd kunnen worden. Dat kan ook een hulpmiddel 
zijn voor je uiteindelijke waardering. De wet geeft 
eigenlijk nog steeds maar drie criteria. Die zijn nog 
immer op de allereerste plaats: schoonheid, betekenis 
voor de wetenschap en de cultuurhistorische waarde. 
Daar is vanuit de jurisprudentie ook nog het begrip 
‘zeldzaamheid’ bijgekomen. Dat is dan ook het vierde 
criterium dat in de ministeriële circulaire staat. Maar 
hoe bewijs je dan de zeldzaamheid: gaat het dan om de 
typologische zeldzaamheid of is het het laatst overge
bleven exemplaar. Van de molens waren er ooit 10.000, 
na de oorlog nog maar 1.000 en nu zijn er nog veel min
der. Straks gaat het misschien net zo achteruit met 
bepaalde schooltypen.
BK: Ik denk dat de vergelijking tussen, zeg maar even, 
randstad en provincies, in dat opzicht niet helemaal 
opgaat. Natuurlijk heb je in de randstad meestal de 
avant-garde. Maar bijvoorbeeld in de utilitaire sfeer of 
in de sfeer van sociaal-landschappelijke voorzieningen

2 Eenvoudige woningbouw uit de 
jaren dertig, Wieringermeer- 
polder. (Opname: Jouke van der



14 Twee autonome werelden Jos Smit , Jo u k e  v a n  d e r  We r f Twee autonome werelden 15

Heerlen, Tempsplein 14 
Kerkgebouw met vier 
vrijwel identieke vleugels, 
in 1931 voor de Nederlands 
Hervormde Gemeente 
gebouwd door de 
architecten J. enTh. 
Stuivinga te Zeist in 
traditionele, deels zakelijk 
expressionistische stijl.

3 Voorbeeld van een beschrijving 
in de ‘rode boekjes' van het MIP. 
(Uit: Architectuur en stede- 
bouw in Limburg 1850-1940, 
Zwolle/Zeist 1994, p. 105)

Jos Smit , Jo u k e  v a n  d e r  We r f

4 C. Muysken, kasteel Oud 
Wassenaar, Wassenaar, 1876- 
1879, voorgevel. (Opname: 
Barbara Laan)

vind je vaak in de provincies nog interessantere objecten 
dan in de randstad. Kijk naar zoiets als Veenhuizen of 
het Noordersanatorium of de vakantie- en recreatiepar
ken in Gelderland, de textielfabrieken, de mijnmonu
menten, de internaten en kloosters in Brabant. De rand
stad is in bepaalde opzichten ook wel weer armer dan de 
provincie. Ik denk dat het niet helemaal een juiste voor
stelling van zaken is, dat er per definitie altijd in de 
randstad interessanter dingen te vinden zijn.

RS: Wat is eigenlijk de status van de MIP-reeks, de ‘rode 
boekjes'? Wat ons opvalt is dat de nieuwe inzichten, die al 
aanwezig waren in de MIP/MSP-aanzet, nauwelijks door
klinken.
Negentiende-eeuwse architecten worden nog ‘schatplichtig 
aan de geschiedenis' genoemd, terwijl in die eeuw de geschie
denis eigenlijk wordt ‘uitgevonden' en er erg ruim naar 
wordt gekeken. De opzet van het gebouw of de invoeging in 
een straatwand krijgt weinig aandacht, terwijl de steden
bouwkundige invoeging een belangrijk selectiecriterium is. In 
de bijschriften gaat het vooral over de vormen, over de stijl...

BV: Probeer je ook te verplaatsen in de doelgroepen 
waar de boekjes voor bestemd zijn. Je laat je natuurlijk 
heel snel verleiden tot een begrippenkader wat niet 
iedereen kan overzien. Dat is misschien wat ouderwets, 
maar het publiek dat je wil interesseren voor de eigen 
omgeving is toch nog erg gericht op beeld. Dus als je 
belangstelling wilt wekken voor die boeken, want ze

liggen gewoon in de boekwinkel, de mensen kijken naar 
foto’s en lezen bijschriften, zo werkt dat, dan wil je 
maximaal aansluiten bij de beleving.

RS: kon«« op zich blijven belangrijk, dat is het eerste 
waarmee je wordt geconfronteerd. Maar het verhaal dat 
daarmee verteld wordt, kan wel een andere inkleuring krij
gen. Er verschijnen ook gidsjes waarin wordt geprobeerd op 
een gepopulariseerde manier, van een louter stilistische bena
dering af te komen. Nu valt over Kasteel Oud Wassenaar 
alleen maar te lezen dat ‘de bouwstijl van het huis stijlin- 
vloeden vertoont van de Hollandse, Franse en Italiaanse 
Renaissance', terwijl het gebouw van eminent belang is voor 
de geschiedenis van de neorenaissancew.

MK: Dan moet je eens weten hoe hard ik heb moeten 
pleiten om dat plaatje in het boek te krijgen. Overigens 
wordt het kasteel, dat al op de monumentenlijst staat, in 
het kader van het MSP uitvoeriger beschreven. Daarbij 
is uitgebreid dat artikel gebruikt om de teksten bij te 
stellen.

Ik denk dat de MIP-reeks niet de meest geëigende 
toetssteen is. We hebben daarmee juist beoogd om via 
de plaatjes en de bijschriften, de mensen erop te atten
deren dat er uit de periode 1850-1940 vele interessante 
gebouwen zijn.

RS: In hoeverre verhouden de gebouwen die in de boekjes 
worden afgebeeld, zich tot de uiteindelijk geselecteerde?

MK: De bedoeling was om met de plaatjes een repre
sentatieve keuze te geven van het totale MIP-bestand. 
Het grote verschil tussen MIP en MSP is dat het MIP 
doelbewust is opgezet als een brede inventarisatie, 
waarbij lokaal-historische waarden sterk meetelden. 
Terwijl we bij het MSP er het beperktere nationale 
belang uithalen. In een overzicht van een provincie 
moeten ook pandjes staan die heel typerend zijn voor 
die streek, maar weinig spectaculair overkomen. 
Mensen kunnen zich dan toch met dat soort gebouwen 
identificeren. Ik ben als onofficieel eindredacteur bij 
een aantal van die delen intensief betrokken geweest en 
stelde de auteurs voor om voldoende verschillende 
plaatsen en voldoende verschillende perioden en archi
tecten te vertegenwoordigen. De uitgever wil graag 
aantrekkelijke plaatjes van de bekende gebouwen. Dus 
je bent voortdurend compromissen aan het sluiten. Ik 
vind het al met al een grote prestatie dat we die hele 
serie voltooid hebben en dat er ook behoorlijk wat vraag 
naar is. We zien het ook als niet meer dan als een soort 
appetizer voor het publiek. Misschien ook nog wel voor 
een aantal wetenschappers, om hier in huis een keer een 
echt goede studie te schrijven van bijvoorbeeld stations
gebouwen of gerechtsgebouwen. De typologische stu
die van jongere gebouwtypen is echt nog helemaal terra 
incognita.

RS: ln hoeverre wordt bij het kennisinstituut ook gedacht 
aan een actieve rol van de dienst inzake het wetenschappelijk 
onderzoek?

BV: Er zijn aanzetten om tot een meer structurele 
samenwerking te komen met een aantal universiteiten. 
Wij proberen mee te denken over bijzondere leerstoe
len en over de invulling daarvan. Voor Maastricht gaan 
de gedachten uit naar een wat bredere leerstoel 
‘Cultureel Erfgoed’. Met Delft hebben we van oudsher 
een relatie, die is weliswaar aan intensivering toe maar 
daar ligt nog altijd wel een stevige basis.

Toch hebben we nog een weinig actieve rol. 
Natuurlijk hebben we een onderzoeksprogramma, een 
budget om onderzoek uit te voeren of mogelijk te 
maken. Maar dat zou best kunnen gebeuren op een 
meer gestructureerde manier en in goed overleg met de 
universiteiten. We zijn inmiddels begonnen met de 
wederopbouw, althans in de oriënterende fase. We heb
ben al heel vroeg onderkend, dat we daar ook in de sfeer 
van onderzoeksprogramma’s vanaf het allereerste begin 
mee aan de slag moeten. Nu wordt er voorzichtig geke
ken naar wie de interessante partijen voor ons kunnen 
zijn.

RS: Hoe gaan jullie die wederopbouwarchitectuur aanpak
ken? Nu je ervaring hebt opgedaan met het MIP en het 
MSP, wat willen jullie dan anders doen en wat hetzelfde?

BV: Dat moet natuurlijk in het beschermingsbeleid ver
der uitgewerkt worden. We zijn nu met een voorver- 
kenning bezig om dit soort thema’s in kaart te brengen. 
MIP en MSP hebben duidelijk aangegeven dat de ver
houding tussen object- en meer gebiedsgerichte
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bescherming anders ligt in de periode 1850-1940 dan 
bij de traditionele monumenten. Je hebt te maken met 
veel grootschalige ontwikkelingen en meer structurele 
samenhang tussen heel veel elementen. Dat is in feite 
ook de essentie van die situatie: in de Jongere 
Bouwkunst-periode worstel je voortdurend met de 
vraag ‘moet je nu kiezen voor een bepaald aantal objec
ten öf voor gebiedsbescherming’? Ik denk dat in de 
wederopbouwperiode het accent weer anders zal zijn, 
want dan praat je over grootschalige uitbreidingswijken 
en over wederopbouwplannen voor stadskernen die in 
feite als één plan ontwikkeld zijn. De essentie zit daar 
waarschijnlijk veel meer in de structurele stedenbouw- 
kundig-planologische samenhang, dan in, zeg maar de 
postzegels, de architectonische hoogtepunten.
MK: Natuurlijk hebben we al de lessen van het MIP en 
het MSP geleerd. Alweer een aantal jaren geleden heb 
ik twee informele bijeenkomsten belegd met de MSP- 
projectleiders om te kijken of een vervolgproject haal
baar zou zijn. We hebben toch nog even pas op de plaats 
gemaakt omdat zoveel in beweging is. Bovendien gaat 
een grootschalig vervolgproject veel geld kosten, en 
waar halen we dat vandaan? Met de werkgroep waarvan 
Peter Nijhof de voorzitter is doen we, zoals gezegd, een 
voorverkenning, maar die richt zich voornamelijk op 
het gevoerde overheidsbeleid. En dan moeten we nog 
gaan onderzoeken in hoeverre inventarisatie en selectie 
wenselijk is.

5 Zicht op de Oude Ebbinge- 
straat vanuit de Grote Markt, 
Groningen, gebouwd midden 

jaren vijftig. (Opname: Jouke 
van der Werf)

Tegelijk zijn we ook alert om te kijken in hoeverre we 
wat meer aandacht aan het wederopbouwerfgoed kun
nen geven binnen de Steunpunten en andere werkver
banden die er al liggen in de zogenaamde planologische 
monumentenzorg. En we hebben al incidenteel waar
destellingen gegeven, bijvoorbeeld voor ‘beperkte’ 
gebouwen, zoals de Adventskerk van Sijmons in Den 
Haag. Maar ook via ons nieuwe middel van de 
Cultuurhistorische Verkenning. We hebben er bijvoor
beeld een uitgebracht voor de gemeente Wageningen, 
waar heel veel van de wederopbouw inzit. Heel recent is 
er een verschenen over de herinrichtingsplannen voor 
het Land van Maas en Waal. Dat is uitsluitend naoor
logs landschap. Dat is in samenwerking met de 
Landinrichtingsdienst Gelderland gebeurd.

Dus we zijn best wel met een aantal dingen bezig, ook 
enkele die zich aan ons opdringen. Wat zich zo aftekent 
is, wanneer we van een ideaalmodel mogen uitgaan, dat 
het wel wenselijk is om de optimale tripartiete samen
werking voort te zetten met de provincies en de grote 
steden. Maar dat we daarnaast met nog andere partijen 
moeten samenwerken. Daar horen dus ook de universi- 
teiten bij en boven alles het NAi. Maar ook woning
bouwcorporaties, ministeries van VROM en Landbouw.

RS: Zo'n themanummer van Heemschut^, maar ook ten
toonstellingen zoals die in het NAi en in de Beurs zijn 
geweest, zijn toch belangrijk...

BV: Daarom hebben we er ook voor gekozen om daar 
een partij in te zijn. Voordat er een beleid geformuleerd 
is, kan je al aan bekendheid werken. Met een publicatie, 
een tentoonstelling, een lezing, kun je alvast de samen
leving op nieuwe onderwerpen attenderen en draagvlak 
creëren.
MK: Er is wel wisselwerking, want toen Koos Bosma 
met zijn voorstel kwam voor de tentoonstelling over de 
wederopbouw van Middelburg12, gaf de Rijksdienst een 
financiële bijdrage. Ook Een geruisloze doorbraak is door 
ons mede-gefinancierd13. Er is meer uitwisseling dan je 
denkt, maar nogmaals dat heeft niet een heel officieel 
kader: de vraag is of dat erg is. Het initiatief hoeft niet 
steeds van dezelfde kant te komen. Tot ons genoegen is 
in de recente publicatie Monumenten op en in de grond 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, een 
modelverordening opgenomen zonder ‘leeftijdsgrens’ 
wat ruimte geeft aan vroegtijdige maatregelen ten gun
ste van het wederopbouw-erfgoed.

Weinig tijd en een beperkt budget blijven belangrijke 
factoren in de mate waarin selectie en behoud een 
wetenschappelijke onderbouwing kunnen krijgen. Dat 
onderstreept Verfurden nog eens met de opmerking dat 
het onderzoeksprogramma van de Rijksdienst zo vol zit 
met acute zaken, dat er nauwelijks tijd en geld is voor 
langlopend onderzoek. Maar dat hoeft een intensiever 
contact tussen de twee ‘autonome werelden’ van weten
schappelijk onderzoek en monumentenzorg niet in de 
weg te staan. Bij de evaluatie van het MIP/MSP door de 
Rijksdienst zelf kan dat misschien een belangrijk punt 
van discussie worden.

1 Het gesprek vond plaats op 14 april 1997. De geredigeer
de tekst is door beiden geautoriseerd. In de weergave staat 
RS: voor redactie De Sluitsteen, MK: Marieke Kuipers en 
BV: Ben Verfurden. Opmerkingen tussen vierkante haak
jes [ ] zijn door ons toegevoegd omwille van de duidelijk
heid. Wij danken Marieke en Ben voor hun medewerking.

2 Monumenten van een nieuwe tijd - architectuur en stedebouw 
1850-1940, Jaarboek Monumentenzorg 1994, Zwolle/ 
Zeist 1994.

3 Leeuwarden en Groningen namen later ook de uitvoering 
van de inventarisatie zelfstandig ter hand. Zie: P. Nijhof, 
‘Het ARP: omzien in bewondering’, [noot 2], p. 24.

4 Het door haar geschreven verslag van de inventarisatie van 
Amsterdam binnen de Singelgracht vormt een belangrijk 
uitgangspunt voor de opzet van het ARP: [M.C. Kuipers], 
Jongere Bouwkunst - Amsterdam binnen de Singelgracht 
(1850-1940), Zeist/’s-Gravenhage 1984.

5 Handleiding Inventarisatie jongere bouwkunst en stedebouw 
(1850-1940), Monumenten Inventarisatie Project (MIP), 
Zeist/’s-Gravenhage 1987; Handleiding Selectie en 
Registratie Jongere Stedebouw en Bouwkunst (1850-1940), 
Zeist/Utrecht 1991.

6 M.C. Kuipers, MlP-stijlenthesaurus, Zeist 1989; M.C. 
Kuipers, Thesaurus Objecten, Een standaardisatie van termen 
en begrippen voor gebouwen en objecten naar type en functie, 
Zeist 1992.

7 Monumenten breed bekeken; monumentenzorg op weg naar 
2000, Zeist 1995. Hierin wordt geschreven over de ont
wikkeling tot ‘hét gezaghebbende kennisinstituut waar 
expertise, onderzoek en geschiedschrijving toegankelijk 
worden gemaakt voor iedereen die bij de monumenten
zorg is betrokken’. Daarbij wordt een ‘actueel kennisnet
werk’ onmisbaar geacht.

8 M.C. Kuipers, Bouwen in beton. Experimenten in de volkshuis
vesting voor 1940, ‘s-Gravenhage 1987. Dit proefschrift is 
rechtstreeks voortgekomen uit het waardestellend onder
zoek van de Rijksdienst zodat er ook andersom een wissel
werking bestaat.

9 Circulaire inzake Monumenten Selectie Pryect (MSP) en 
Monumenten Registratie Procedure (MRP), Rijswijk, 1 juli 
1994.

10 C.P. Krabbe, ‘Kasteel “Oud Wassenaar” en het ontstaan 
van de ‘Delftse renaissance” ’, De Sluitsteen 7 (1991), 
nr.2/3, pp. 67-85.

11 Het decembernummer uit 1996 van Heemschut is gewijd 
aan wederopbouwarchitectuur.

12 K. Bosma (red.), Architectuur en stedebouw in oorlogstijd. De 
wederopbouw van Middelburg 1940-1948, Rotterdam 1988.

13 K. Bosma en C. Wagenaar (red.), Een geruisloze doorbraak. 
De geschiedenis van architectuur en stedebouw tijdens de bezet
ting en de wederopbouw van Nederland, Rotterdam 1995.
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‘Het blijft toch nep ’

Herwaardering en bescherming 
van het negentiende-eeuwse 

interieur vereisen meer onder
zoek en betere documentatie

Erwin Weegenaar*

De aandacht voor de Nederlandse woonhuisarchitec
tuur is lange tijd gericht geweest op de zichtbare, beeld
bepalende buitenkant. Voor het niet zichtbare deel, het 
interieur, ook wel ‘historische binnenruimte’ genoemd, 
is er nooit veel belangstelling geweest. Ten onrechte, 
aangezien indeling en interieurdecoratie, net als het 
exterieur, een spiegel vormen van (kunsthistorische en 
cultuurhistorische ontwikkelingen.

De laatste jaren echter is bij publiek, wetenschap en 
monumentenzorg de interesse in het interieur gegroeid. 
Dit blijkt onder andere uit de populariteit van de Open 
Monumentendagen bij het publiek, de toegenomen rol 
van het interieur in architectuurpublicaties en een aan
tal projecten van de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg.

In het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) en 
het Monumenten Selectie Project (MSP) is een - zij het 
bescheiden - plaats ingeruimd voor het interieur. 
Daarnaast onderzoekt de Rijksdienst de mogelijkheden 
om een systematische documentatie van het interieur 
op te zetten en heeft hij - voorlopig voor 2000 - het 
‘Jaar van het Interieur’ op stapel gezet.

Een systematische documentatie kan de voorwaarden 
scheppen voor een betere bescherming van het interi
eur. Vooral voor het negentiende-eeuwse interieur, 
waarover nog weinig bekend is, is dit bepaald geen 
overbodige zaak.

Weinig waardering voor het interieur bij het Nederlandse 
publiek

Het woord ‘interieur’ roept bij verschillende mensen

waarschijnlijk verschillende beelden op. De leek zal al 
snel denken aan de inrichting van het huis, aan meube
len en lampen. De architectuurhistoricus pur sang zal 
het woord sneller associëren met de plattegrond en de 
indeling. Wij zullen ons hier vooral bezig houden met 
de ‘vaste’ interieurdecoratie zoals wandbekleding, 
schoorsteenpartijen en plafonds. Dit gebied vormt een 
raakvlak tussen architectuur en kunstnijverheid.

In een land als Engeland bestaat van oudsher een 
brede belangstelling voor het interieur, ook dat uit de 
negentiende eeuw. Een boek als The Edwardian house1 
uit 1993, waarin Helen Long uitvoerig het interieur van 
woonhuizen uit de periode 1880-1914 behandelt, richt 
zich nadrukkelijk op de ‘leken’ die nu deze huizen 
bewonen en behoefte hebben aan advies bij de toepas
sing van authentieke kleuren en de restauratie van orna
menten. De BBC vertoont wekelijks het programma 
The House Detectives, waarin architectuurhistorici op 
verzoek van de bewoner bouwjaar, architect en de naam 
van de interieurverzorger van - vaak negentiende-eeuw
se - huizen proberen te achterhalen.

Een dergelijk programma is op de Nederlandse tele
visie nog steeds nauwelijks denkbaar. Het Nederlandse 
publiek beschouwt de kunstnijverheid en decoratie uit 
die tijd nog voor een groot deel als overdadige kitsch. 
Een tentoonstelling met de uitdagende titel ‘De Lelijke 
Tijd’, in 1996 gehouden in het Rijksmuseum, probeer
de in deze mentaliteit verandering te brengen. Meube
len en andere voorwerpen, uitgevoerd in de zogenaam
de neostijlen, werden voor de eerste keer uitgebreid 
gepresenteerd aan het publiek. Bij een bezoek aan deze 
tentoonstelling hoorde ik een wat ouder echtpaar zeg
gen: ‘ze mogen het dan wel mooi opgesteld hebben, ik 
zou het niet in huis willen hebben want het blijft toch 
nep’.

De verklaring kan liggen in het feit dat er in dit land 
nooit echt sprake is geweest van een hofcultuur en een 
invloedrijke adel die hun identiteit ontleenden aan een 
met zorg gekozen inrichting en levensstijl. Misschien 
ontbreekt daardoor een gevoel voor de geschiedenis van 
de persoonlijke en materiële cultuur. Ook de opvattin
gen van invloedrijke scholen binnen de architectuur 
werken nog steeds door. Stromingen als het Nieuwe 
Bouwen en Goed Wonen zetten zich sterk af tegen tra
ditionele vormgeving die was gericht op het decoratie
ve; soberheid en ‘eerlijkheid’ in architectuur en binnen
huis werden daarentegen verkondigd als deugden.2

Nu de moralistische invloed van deze bewegingen 
aan kracht begint in te boeten, kunnen we bij het 
publiek echter een voorzichtige herwaardering voor het 
negentiende-eeuwse interieur constateren. Dit uit zich 
bijvoorbeeld in het succes van de al genoemde Open 
Monumentendagen en de aandacht voor het eigen inte-

1 Schoorsteenpartij in het pand Toussaintkade 22 (1822) met op de 
boezem classicistische pilasters en een trofee. Het stucplafond is ver
sierd met een amandelvormige band waarin bloemen en voluten 
zijn verwerkt.

rieur: vooral eigenaren van representatieve bedrijfspan
den verwijderen weer de in de jaren zestig en zeventig 
aangebrachte verlaagde plafonds en laten de interieurs 
zo veel mogelijk restaureren en van authentieke kleuren 
voorzien. Stukadoorsbedrijven prijzen met toenemend 
succes replica’s van negentiende-eeuwse stucornamen- 
ten aan bij particulieren. De heer A. van Ginkel, make
laar onroerend goed te Den Haag bij één van de markt
leiders op het gebied van bedrijfshuisvesting, Zadelhoff 
DTZ, constateert dat de vraag naar negentiende-eeuw
se panden met een fraai en representatief interieur de 
laatste vijf jaar sterk is toegenomen. Ook bespeurt hij 
een trend om bij noodzakelijke vernieuwing van de 
gevel historische bouwstijlen te hanteren die in harmo
nie zijn met de omgeving.5

De rol van het negentiende-eeuwse interieur in literatuur en 
wetenschap

Veel van de schrijvers over architectuur aan het begin

van de twintigste-eeuw waren zelf architect. Zij hadden 
sterk de neiging zich af te zetten tegen de vorige gene
ratie architecten, die in hun ogen geen eigen ‘stijl’ had, 
maar noodgedwongen terugviel op de verfoeide neostij
len. P.J.H. Cuypers en H.P. Berlage waren voor deze 
schrijvers de lichtbakens in een duistere tijd. Deze tijd 
van de neostijlen, of het ‘historisme’, werd in over
zichtswerken vaak eenvoudigweg overgeslagen of in 
enkele zinnen schamper afgedaan. De interieurontwer
pen van ‘vernieuwende’ architecten namen zij soms wèl 
op, maar meestal binnen het kader van de architectuur. 
Een goed voorbeeld is het boek van de architect J.H.W. 
Lehman over het Nederlandse stadswoonhuis.4

In 1918 verscheen het eerste Nederlandse boek dat 
geheel aan het interieur gewijd was: Huisraad en binnen
huis in Nederland in vroegere eeuwen.'* Het is van de hand 
van K. Sluyterman, die hoogleraar decoratieve kunsten 
was aan de Polytechnische Hogeschool Delft (de voor
ganger van de Technische Universiteit). Ook Sluyter
man was een man van de praktijk. Zo ontwierp hij met 
de Haagse architect Joh. Mutters de Nederlandse pavil
joens voor de Wereldtentoonstelling te Parijs in 1900. 
In de derde druk van het boek, uit 1947, bleef zijn oor
deel over het negentiende-eeuwse interieur onverkort 
negatief: ‘Dan zijn wij daarmede omstreeks 1860, geko
men in de jaren van totale smaakloosheid in binnenhuis 
en meubel, waarop een sterke reactie moet volgen om 
de diep gezonken kunstnijverheid en meubelkunst weer 
op te heffen. Beter opgevat kunstonderwijs, verstandige 
leiding in de technieken, in het kort: een oplevende 
belangstelling voor de goede kunstuitingen van voor
heen, hebben tegen het einde der vorige eeuw een 
zoodanige verbetering gebracht, zoowel elders als hier 
te lande, dat wij nu met vertrouwen kunnen zeggen dat 
de verloren jaren na ’60 wel weder zijn ingehaald en het 
Intérieur en het Meubel heden ten dage opnieuw op een 
hooger peil zijn gebracht.’6

Serieuze aandacht voor het negentiende-eeuwse inte
rieur hadden P. Clarijs in 19417 en W. van der Pluym in 
1954.8 Hierna bleef het lange tijd stil.

De laatste decennia is een herwaardering opgetreden 
van de negentiende eeuw; dit heeft geleid tot een aan
zwellende golf van boeken en artikelen. Aan de ene kant 
verschenen tal van publicaties over de toonaangevende 
architecten als Berlage en Cuypers, K.P.C. de Bazel en 
W. Kromhout. Aan de andere kant ging men uit van 
individuele objecten: van kastelen en neogotische ker
ken tot plaatselijke architectuur in monumentengidsen. 
De aandacht bleef gericht op de hoogtepunten van de 
architectuur en leverde zelden een systematische 
geschiedenis van het wonen op. Wel wordt in recente 
architectuurpublicaties meer aandacht besteed aan het 
interieur, maar vrijwel nooit als zelfstandige categorie.
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2 Lange Voorhout 54-56, 'Hotel 
Des Indes’ (1858-1859). Een 
voorbeeld van een salon met een 
eclectische decoratie. De guirlan
des en lauwerkransen zijn ont
leend aan de Lodewijk-XVI-stijl. 
De zware vormen van de schoor
steenmantel aan het zestiende- 
eeuwse, Italiaanse maniërisme.

Een goed voorbeeld vormen de recente publicaties van 
de Vereniging Hendrick de Keyser over de huizen in 
het bezit van deze vereniging.9

Het enige recente overzichtswerk waarin het laat 
negentiende-eeuwse interieur aan de orde komt is het 
boek Van neorenaissance tot post-modemisme)® dat een 
goed uitgangspunt biedt. Het boek gaat voornamelijk 
over theoretische achtergronden en over vaste interi
eurdecoratie van (bekende) architecten, maar geeft nau
welijks inzicht in de wooncultuur.

Twee monumentale werken hebben voornamelijk de 
meubelkunst tot onderwerp, maar geven daarnaast een 
uitstekend beeld van makers en werkplaatsen, opdracht
gevers, regionale invloeden en wooncultuur: het proef
schrift van J.M.W. baron van Voorst tot Voorst over 
negentiende-eeuwse meubelkunst,11 en de catalogus bij 
de al genoemde tentoonstelling ‘De Lelijke Tijd’.12 De 
boeken behandelen zowel de theoretische achtergron
den als de praktijk aan de hand van geschriften, archief
materiaal en - niet te vergeten - de objecten zélf. De 
vormgeving van de neostijlen wordt hier uitgebreid 
besproken. Een overzichtswerk aan de hand van oude 
tekeningen, prenten en schilderijen, een initiatief van de 
Onderzoekschool Kunstgeschiedenis te Utrecht, is in 
voorbereiding en zal in 1999 verschijnen.

Het is nu tijd voor een dergelijk systematisch over
zichtswerk over het ‘vaste’ interieur uit de hele negen
tiende eeuw, gebaseerd op bouwtekeningen, archiefma
teriaal als boedelinventarissen en een inventarisatie van 
nog bestaande interieurs. Voor deelaspecten van het

interieur zijn dergelijke boeken wel voorhanden, zoals 
een proefschrift over zeventiende- en achttiende-eeuws 
stucwerk, met daarin een bescheiden plaats voor de 
negentiende eeuw13 en twee boeken over wandbekle
dingen.14

Daarnaast is er op veel gebieden nader onderzoek 
nodig. Ik noem er enkele zoals de (woon)ftmctie van de 
verschillende vertrekken, de samenwerking tussen 
architect, decorateur en meubelmaker, de lokale en 
regionale invloed van architecten en de ontwikkeling 
van de machinale productie van interieuronderdelen. 
Onderzoek kan zorgen voor een afbakening van het 
werkterrein en voor goede uitgangspunten ten behoeve 
van een systematische documentatie. Documentatie kan 
vervolgens de weg vrijmaken voor bescherming van het 
interieur.

Behoefte aan systematische documentatie

Voor een goed beeld van het negentiende-eeuwse inte
rieur is naast gedegen bronnenonderzoek ook van 
belang dat er systematische inventarisatie en documen
tatie plaatsvindt. Een mogelijke kandidaat voor deze 
taak zou het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te 
Rotterdam kunnen zijn. De doelstelling van het NAi is 
echter het verzamelen van archieven van architecten uit 
de negentiende en twintigste eeuw. De financiering van 
een op zichzelf staand centraal documentatiecentrum, 
een andere mogelijkheid, is onhaalbaar.15

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist 
profileert zich als ‘kenniscentrum’ en zou door haar 
werkterrein een goede kandidaat zijn. Bij de Rijksdienst 
zijn echter geen interieurspecialisten werkzaam. De 
Redengevende Omschrijving van de lijst van bescherm
de monumenten, die wordt beheerd door de Rijks
dienst, omvat in het algemeen nauwelijks meer dan de 
omschrijving ‘Pand met lijstgevel’. Dergelijke summie
re omschrijvingen zijn een erfenis uit de jaren zestig. 
Gevels zijn beeldbepalende elementen in de ruimtelijke 
ordening; een overheidsinstelling als de Rijksdienst 
voor de Monumentenzorg ziet daarom het openbare, 
beeldbepalende exterieur veel meer als voorwerp van 
beleid.

Toch komt er de laatste jaren verandering in deze 
houding. E.R.W. baron van Boetzelaer, landelijk consu
lent van het Monumenten Selectie Project, zegt dat de 
Rijksdienst zich in de nabije toekomst meer wil richten 
op het interieur. Volgens het hoofd van de afdeling regi
stratie van de Rijksdienst, dr P.W.F. Brinkman, is een 
structurele verandering nodig om een einde te maken 
aan de ‘blinde vlek’ die het interieur - niet alleen dat van 
de negentiende eeuw - nog steeds is.16

mi
SÏSSs

3 Naturalistische ornamenten als vruchten en bloemen in zware vormen sieren de stucplafonds en schoorsteenmantels van de suitekamers van 
Bezuidenhoutseweg 89 (circa 1860).

Een aanzet hiertoe wordt reeds gegeven door de 
opneming van interieurgegevens in de Objectendata
bank te Zeist. Het is de bedoeling de gedigitaliseerde 
gegevens te gebruiken voor onderzoek en bescherming. 
Een al te uitgebreide omschrijving is echter volgens 
Brinkman juridisch niet wenselijk in verband met de 
dan vereiste arbeidsintensieve controle op de naleving. 
Verder is het voor een eenduidige hantering van begrip
pen en termen noodzakelijk dat er een thesaurus wordt 
opgesteld. Door een vergroting van kennis en - volgens 
Brinkman essentieel - een verbreding van het draagvlak 
bij het publiek, kan de toenemende bewustwording en 
waardering verzilverd worden. In dit kader is door de 
Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de (voormali
ge) Rijksdienst Beeldende Kunst het reeds genoemde 
project ‘500 jaar Nederlandse Wooncultuur’ geïnitieerd 
als voorbereiding op het ‘Jaar van het Interieur’.

De plaats van het interieur in MIP en MSP

De MSP- (en MIP-)criteria voor de inventarisatie en 
het voordragen voor rijksbescherming van objecten uit
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4 De stucplafonds uit de periode 
1860-1880 in het pand Konin
ginnegracht 51 (circa 1814) 
kenmerken zich door kleine mid
denvelden, begrensd door vele 
lijsten en wanden met eclectische 
decoratie.

de periode 1850-1940, geformuleerd door de 
Rijksdienst en toegepast door provinciale en gemeente
lijke teams, zijn in vier categorieën te verdelen:
- de cultuur- en architectuurhistorische waarde,
- de ensemblewaarde,
- de mate van gaafheid en herkenbaarheid, en
- de zeldzaamheidswaarde van een bouwwerkje

Of een object van grote architectuurhistorische waar
de is, kan mede bepaald worden door ‘een bijzondere 
samenhang tussen exterieur en interieur(onderdelen)’. 
Het interieur heeft hier dus geen eigen, op zich staande 
plaats. Dit komt zeker voort uit de hierboven beschre
ven historische onderwaardering van het interieur. De 
genoemde criteria zijn zeker legitiem, maar daarnaast 
verdient het interieur op zichzelf beoordeeld en 
beschermd te worden, ook als er geen duidelijke samen
hang is tussen exterieur en interieur. Het kan zijn dat 
het exterieur niet beschermwaardig is terwijl het interi
eur van groot belang is. Als een object niet bezocht en 
geïnventariseerd is, zal dit belangwekkende interieur 
dus nooit beschermd zijn.

Dat het interieur geen zelfstandige plaats kreeg, heeft 
ook te maken met praktische problemen. Dit blijkt uit 
een enquête die ik voor dit artikel in mei 1997 heb 
gehouden onder de betrokkenen van de Rijksdienst en 
de projectleiders van de provinciale teams.18

De opzet van het MIP was in een zo kort mogelijk 
tijdsbestek een zo volledig mogelijk overzicht te geven 
van de Nederlandse architectuur en stedenbouw 1850- 
1940. Dit verdroeg zich op zichzelf al slecht met een 
individuele benadering van gebouwen en diepgaand

onderzoek. Met enige overdrijving kan gesproken wor
den van ‘geveltoerisme’.

In het nog altijd lopende MSP echter wordt volgens 
de landelijk MSP-projectleider, ir J.C. ‘t Hart, het inte
rieur als integraal deel van het object beschouwd. 
Daarbij wordt de richtlijn gehanteerd dat bescherm
waardige interieurs geselecteerd dienen te worden als 
deze tijdens inventarisaties aangetroffen worden. Ze 
worden als het ware ‘meegenomen’ als panden toch 
reeds voorgedragen worden voor selectie. Aangezien 
het MSP de beschrijvingen van het MIP als uitgangs
punt neemt, blijft nog steeds het probleem dat het 
belangrijke interieur van een verder oninteressant pand 
niet opgemerkt wordt en daarom niet geselecteerd.

Dit is volgens ‘t Hart niet te wijten aan onwil, maar 
aan praktische factoren als de beperkte hoeveelheid tijd 
en geld waarmee de tienduizenden objecten dienen te 
worden geïnventariseerd en beschreven. Daarnaast is de 
wettelijke privacybescherming van de bewoners of eige
naars van groot belang.

Ook Van Boetzelaer benadrukt de praktische proble
men van interieurinventarisaties. Hij stelt dat interieurs 
van gemakkelijk toegankelijke objecten als kerken en 
stadhuizen zijn geïnventariseerd, maar dat de zaken bij 
woonhuizen helaas anders liggen. Er zijn verschillende 
problemen: de kennis van het negentiende-eeuwse inte
rieur is beperkt, er is weinig literatuur en het aantal 
geordende bronnen is evenmin groot. Wanneer de 
MSP-teams op de hoogte zijn van het bestaan van een 
interessant interieur, wordt dit zo mogelijk bezocht en 
beschreven.

De provinciale en gemeentelijke MSP-teams worden 
begeleid en geadviseerd door regioconsulenten van de 
Rijksdienst. Consulent voor de regio Zuid, ir K.G. 
Rouwenhorst, heeft dezelfde ervaringen als de landelij
ke projectleiders, maar zegt wel dat bij twijfelgevallen 
over het al of niet voordragen van objecten, in zijn regio 
de interieurs van deze gebouwen de doorslag hebben 
gegeven. Mevrouw drs Y. Attema, consulent voor de 
regio Noord, vertelt dat in haar gebied alle MIP-objec- 
ten zijn bezocht; haar uitgangspunt is dat panden niet 
voorgedragen worden voordat het interieur is geïnven
tariseerd. Hierbij worden zoveel mogelijk foto’s 
gemaakt. Juist het interieur is naar haar mening een 
essentieel onderdeel van de architectuur. Aan dit uit
gangspunt is volgens haar door de noordelijke provin
cies enthousiast inhoud gegeven.

Mevrouw drs M. Fermo, projectleider MSP- 
Friesland, bevestigt dit. Er zijn zelfs objecten voor 
bescherming voorgedragen vanwege hun interieur ter
wijl het exterieur van deze panden niet beschermwaar
dig werd bevonden. Mevrouw Fermo vindt dit niet 
meer dan logisch; volgens haar dient een verantwoorde
lijke Redengevende Omschrijving meer te bevatten dan 
de ‘lege huls’ van een object. Alle eigenaren en bewo
ners van MIP-panden in deze provincie zijn via de 
gemeenten aangeschreven en alle interieurs zijn 
bezocht. De bewoners verleenden hieraan graag hun 
medewerking. Deze procedure heeft wel tot enige ver
traging geleid. Ook in de provincies Zeeland, Utrecht 
en Overijssel zijn in principe alle panden bezocht. De

ervaringen met bewoners en eigenaars waren in de 
overgrote meerderheid zeer positief.

De projectleiders van andere provincies benadrukken 
in het algemeen dezelfde redenen voor de onderge
schikte rol van het interieur als de landelijke projectlei
ders: gebrek aan tijd, geld, informatie en privacyover- 
wegingen hebben geleid tot het niet beschrijven en 
opnemen van tal van interieurs, zoals mevrouw drs H. 
Pronk, projectleider MSP-Noord-Holland bevestigt.

Drs J. Kruiger, projectleider van Drenthe, heeft een 
andere benadering. Hij is van mening dat een interieur 
slechts opgenomen dient te worden als het uitzonderlijk 
waardevol is. Dit om ruimte te geven aan bewoners en 
eigenaars om hun huizen en bedrijven te kunnen ver
bouwen. De projectleider MSP-Limburg, H. van 
Holstein, heeft als uitgangspunt de bewoners te over
tuigen van het belang van hun interieur. Ten aanzien 
van bedrijfspanden echter is hij voorzichtiger, vooral als 
het functionele onderdelen betreft. Bescherming van 
het interieur van een bierbrouwerij bijvoorbeeld is 
direct van invloed op de bedrijfsvoering wanneer bij
zondere ketels in het kader van milieuwetgeving ver
vangen moeten worden.

Hoewel de benadering kan verschillen - uiteenlopend 
van een nadruk op het belang van de privacy, waardoor 
slechts de belangrijkste interieurs worden geïnventari
seerd, tot een nadruk op de bescherming, waardoor 
panden niet worden voorgedragen voordat het interieur 
is bezocht - zien de provinciale MSP-teams dus het 
belang van het interieur wel degelijk in.

5 Koninginnegracht 49 (circa 
1815-1816) is een zeldzaam 
voorbeeld van een interieur uit 
deze periode dat in de oorspron
kelijke staat bewaard is gebleven.
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6 Gang op de bel-etage van Javastraat 26 (1902), uitgevoerd in 
Hollandse neo renaissance.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat, naast de 
praktische problemen bij inventarisaties, de in 
Nederland bestaande lacune in basiskennis en overzicht 
van het negentiende-eeuwse interieur het grootste 
struikelblok vormt voor een systematische documenta
tie en goede bescherming. Hierdoor worden tal van 
belangwekkende interieurs nu ongezien gesloopt. Het is 
daardoor moeilijk een oordeel te vormen over bijvoor
beeld de zeldzaamheidswaarde van een interieur en bij 
restauraties is vaak te weinig expertise voorhanden.

Het negentiende-eemose interieur in de praktijk: casus Den 
Haag

Hoe ziet het negentiende-eeuwse interieur er in de 
praktijk uit en wat is beschermwaardig? Om hiervan een 
idee te geven zal ik enkele belangrijke Haagse woonhuis 
interieurs bespreken die ik voor mijn doctoraalscriptie 
heb geïnventariseerd. Aangezien het MSP in Den Haag 
reeds is afgerond en de geselecteerde objecten zijn 
opgenomen in het register van beschermde rijksmonu
menten, kunnen we een vergelijking maken met de 
beschrijvingen in dit register.

Den Haag bezit veel negentiende-eeuwse gebouwen,

die bovendien van hoge kwaliteit zijn. De aanwezigheid 
van hof, adel, diplomaten, ambtenaren en oud- 
Indiëgangers heeft gezorgd voor een voor Nederland 
bijzondere architectuur. Daarnaast zijn tal van huizen 
gebouwd voor de middenklassen zoals dat in andere ste
den ook gebeurde. In Den Haag is dus van alles te vin
den, van doorsneehuizen tot monumentale panden met 
interieurs van hoge kwaliteit. Een naar verhouding 
groot deel van de negentiende-eeuwse architectuur was 
al vóór de periode van het MIP en het MSP onder de 
een of andere vorm van bescherming geplaatst, niet in 
de laatste plaats omdat over deze stad - in tegenstelling 
tot veel andere steden - tamelijk veel geschreven is. Een 
belangrijke publicatie is de Architectuurgids Den Haag 
1800-1940.™

Over architectuur en interieur uit de eerste helft van 
de negentiende eeuw is bijzonder weinig bekend en 
geschreven. De algemene opinie is dat er in deze perio
de nauwelijks gebouwd is wegens de stagnerende eco
nomie. Toch bouwden rijke particulieren in deze perio
de buitenverblijven in en om Den Haag, net als elders 
in Nederland. Naar de interieurs van deze buitens is 
nauwelijks onderzoek gedaan en over architecten of 
decorateurs is evenmin veel bekend. Wellicht kan in de

toekomst hieraan een project gewijd worden; MIP noch 
MSP bestrijken deze periode.

De exterieurs van de stadshuizen zijn over het alge
meen sober uitgevoerd, waardoor zij onopvallend zijn. 
Van het interieur zijn vaak alleen de stucplafonds 
bewaard gebleven. Een fraai voorbeeld van een vroeg 
negentiende-eeuws interieur is te vinden in het pand 
Toussaintkade 22. Het exterieur bezit een sobere hou
ten deuromlijsting en een eenvoudige lijstgevel. Aan de 
hand van de gevelsteen kunnen we het bouwjaar van het 
pand als 1822 identificeren. Van het oorspronkelijke 
interieur is een aantal fraaie, handgemaakte stucpla
fonds over met ornamenten in late empirestijl en een 
gestucte schoorsteenboezem (afb. 1).

Na 1830 versoberde de binnenhuisdecoratie sterk, 
om in de jaren na 1860 vrij plotseling op te bloeien. De 
uitbundige naturalistische en eclectische decoratie uit 
die tijd is waarschijnlijk ontleend aan voorbeelden in 
Brussel en Parijs. Maar ook over deze hoofdstroom in 
de architectuur is nauwelijks iets geschreven. Een 
onderzoek naar de (buitenlandse) voorbeelden waaraan 
men deze decoratie ontleende is daarom zeker op zijn 
plaats.

Het beginpunt van het eclecticisme in Den Haag

7 De kleine eetzaal op de bel
etage van Javastraat 26, uitge
voerd in rococostijl. De oorspron
kelijke gordijnen, lambrequins en 
zijden ivandbespanning zijn 
bewaard gebleven.
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9 Schets van de architect J. van Nieukerken voor het inbouivbujfet 
in de eetkamer van Marcellus Emants aan de Parkstraat 38 
(1909).

vormt het huidige Hotel des Indes aan het Lange 
Voorhout 54-56. Dit zeer grote pand werd door A. 
Roodenburg in 1858-1859 gebouwd als stadshuis voor 
W.D.A.M. baron van Brienen van de Groote Lindt. Aan 
het interieur hechtte Van Brienen grote waarde: voor de 
bouw was hij het toentertijd astronomische bedrag van fl. 
150.000,= kwijt, maar het interieur was nóg kostbaarder. 
Hieraan besteedde hij liefst fl. 450.000,=.20 De interieurs 
van de salons die nog bewaard zijn gebleven, tonen neo
classicistische ornamenten als guirlandes en lauwerkran
sen, maar ook Italiaans-maniëristische elementen in de 
schoorsteenpartijen (afb. 2). Dit bijzondere pand is in 
1967 rijksmonument geworden. Over het interieur 
spreekt de Redengevende Omschrijving nauwelijks. De 
volledige omschrijving luidt: ‘Hotel des Indes - fors 
bouwwerk uit de tweede helft van de 19e eeuw met 
natuurstenen gevel - weelderige interieurs uit de bouw
tijd.’ Met deze beschrijving wordt dit pand bepaald geen 
recht gedaan. Niet alleen is de datering weinig nauwkeu
rig en wordt niets vermeld over de oorspronkelijke func
tie, ook de beschrijving is nietszeggend. Dit terwijl het 
pand toch goed toegankelijk is. De beschrijving, die stamt 
uit een tijd dat er geen waardering was voor het (negen- 
tiende-eeuwse) interieur, is in latere jaren nooit aange
vuld.

Ook in het pand Bezuidenhoutseweg 89, omstreeks 
1860 gebouwd in opdracht van de bankier P.L. Landry, 
zijn rijke eclectische en naturalistische interieurs in zware, 
plastische vormen te vinden. De marmeren appels en 
peren waarmee de schoorsteenmantels zijn gedecoreerd 
(afb. 3), keren terug in de lijsten van de stucplafonds.

De stucplafonds van Koninginnegracht 57, nu het par
tijbureau van de VVD, bezitten zeer brede, met laurier- 
bundels, acanthusbladeren, palmetten en griffioenen ver
sierde lijsten, voorzien van authentieke kleuren (afb. 4). 
Dit pand, circa 1874 ontworpen door de kerkenbouwer 
H.J. van den Brink, is tijdens het MSP geselecteerd en op 
de monumentenlijst geplaatst. De Redengevende 
Omschrijving laat het echter slechts bij een bescheiden 
vermelding van het interieur: ‘Hoofdvorm, materiaal en 
detaillering zijn in- en uitwendig gaaf bewaard’. Ook het 
interieur van veel andere panden wordt op zo’n summie
re wijze beschreven. Dit overigens na telkens anderhalve 
pagina exterieurbeschrijving.

Hoewel in veel negentiende-eeuwse panden nog de 
authentieke stucplafonds en schoorsteenpartijen aanwezig 
zijn, is een interieur met de oorspronkelijke spiegels, 
kroonluchters en wandbekleding uitermate zeldzaam. 
Eén van die gelukkige uitzonderingen vormt het pand 
Koninginnegracht 49 (afb. 5). Het werd in 1875-1876 
gebouwd voor een gepensioneerde generaal-majoor van 
de artillerie. De wandbekleding, boven de olijfgroen 
geschilderde houten lambrizering, bestaat uit een beige 
behang met bruin patroon. Dergelijke donkere kleuren 
waren in deze periode in de mode. De deuren en porte- 
brisée zijn versierd met fijn uitgevoerde grotesken van 
papier-maché. Toen ik het pand bezocht stond het te 
koop; inmiddels is het aangekocht door een bedrijf dat op 
dit moment de achterkamer al geheel gewit heeft. Of het 
interieur behouden blijft moeten we maar afwachten.

De onderdelen van het interieur werden in opdracht 
vervaardigd, maar vaker nog betrok men ze direct van

werkplaatsen en fabrieken. Er bestonden catalogi met 
afbeeldingen van stucomamenten waaruit een keuze kon 
worden gemaakt. In de jaren na 1880 raakte deze ontwik
keling in een stroomversnelling. In veel huizen zijn 
dezelfde stucomamenten gebruikt en dezelfde, vaak 
zwart-marmeren schoorsteenmantels. Dit soort interi
eurs, waarvan ook Den Haag er vele kent, zijn dus bepaald 
niet zeldzaam. Daarnaast bleef het altijd mogelijk een op 
maat gemaakt interieur naar eigen smaak te laten uitvoe
ren. Hierbij werd de Hollandse neorenaissance als stijl 
favoriet, maar ook paste men de Lodewijkstijlen vaak toe, 
in een toenemende historische stijlzuiverheid. Ook kwam 
het voor dat in één pand elk vertrek in een andere, histo
rische (neo)stijl was uitgevoerd.

Een uitzonderlijk voorbeeld hiervan is het pand 
Javastraat 26. Het werd circa 1862-1864 gebouwd voor 
een suikerbaron en telt maar liefst negen vensterassen. In 
1902 kocht WR.A.C. graaf van Rechteren Limpurg het 
pand en liet het in hetzelfde jaar door de Dordtse archi
tect H.A. Reus grondig verbouwen. De vertrekken liggen 
rondom een zeer lange gang, gedecoreerd in Hollandse 
neorenaissancetrant (afb. 6). Elke kamer is een voorbeeld 
van een historische stijl: de huiskamer van de empirestijl, 
de salon van de stijl Lodewijk XVI, de eetkamer van 
Lodewijk XIV en de kleine eetzaal van rococo (afb. 7). De 
originele zijden wandbespanningen in de vertrekken zijn 
bewaard gebleven.

Het al of niet toepassen van een historische stijl hing 
vaak af van de associaties die men had bij deze stijl. 
Eetkamers zijn vaak uitgevoerd in renaissancestijl, de 
luchtiger salons in rococo- of Lodewijk-XVI-stijl. Ook

10 De eetkamer uit het huis van 
Marcellus Emants aan de 
Parkstraat 38 met het inboutw- 
bujfet dat door Van Nieukerken 
werd ontworpen.

11 Een kamer in het pand 
Herengracht 23 (1911) met 
betimmeringen en schilderstuk
ken in neoclassicistische trant.
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dit stijlpluralisme’ is een nog vrijwel onontgonnen ter
rein voor wetenschappelijk onderzoek.

Neostijlen paste men nog veelvuldig toe tot het twee
de kwart van de twintigste eeuw. Toen verschenen nieu
we stijlen in het interieur zoals de Nieuwe Kunst, de 
Nederlandse variant op de art nouveau. Het zou inte
ressant zijn om onderzoek te doen naar de opdrachtge
vers van interieurs: welke groepen kozen voor een tra
ditionele vormgeving, en welke voor een meer avant- 
gardistische en waarom? Veel architecten ontwierpen 
voor beide soorten opdrachtgevers. Een goed voorbeeld 
is Joh. Mutters. Hij werkte vaak in een rijke art nou- 
veau-trant. Maar voor jonkvrouwe Van Andringa de 
Kempenaer ontwierp hij in 1909 een villa in classicisti
sche trant. Het pand aan de Eisenhowerlaan 132 bezit 
vertrekken in Lodewijk-XIV-, Lodewijk-XV- en 
Lodewijk-XVI-stijl. De eetkamer is in een vrije renais- 
sancetrant uitgevoerd (afb. 8). De villa is door het MSP 
geselecteerd en nu beschermd monument. De
Redengevende Omschrijving vermeldt over het interi
eur slechts: ‘Het rijke interieur, eveneens ontworpen 
door architect Mutters, bevat onder meer een zaal in 
Lodewijk XTV-stijl’.

In de rekeningen van de Haagse meubelmaker H.P 
Mutters, oom van de architect J. Mutters, valt te lezen 
dat de mahoniehouten lambrizering werd uitgevoerd 
voor het aanzienlijke bedrag van fl. 8300,= en de nog 
aanwezige stofbespanning voor fl. 125,=.22 Mutters ont
wierp ook de ‘ornament modellen’ voor het plafond, 
voor fl. 250,=. Naast de inventarisatie is archiefonder
zoek van groot belang om een goed beeld te krijgen van 
opdrachtgevers, architecten en decorateurs.

Een architectenbureau dat tot in de jaren twintig van 
deze eeuw in traditionele stijlen bleef werken, was dat 
van de architecten J.A., M.A. en J. van Nieukerken. 
Voor een cliëntèle die vooral uit de Haagse adel 
bestond, ontwierpen zij tal van villa’s en rijk uitgevoer
de interieurs. De bekende schrijver Marcellus Emants 
gaf in 1909 opdracht tot de herbouw van het pand op de 
hoek van de Parkstraat en de Mauritskade en de ver
nieuwing van het interieur. Van alle vertrekken en 
onderdelen van het interieur zijn de ontwerptekeningen 
in het Nederlands Architectuurinstituut bewaard geble
ven.22 Het ontwerp voor de inbouwkast in de eetkamer 
(afb. 9) is enigszins vereenvoudigd uitgevoerd (afb. 10). 
Voor deze kast en de houten, versierde lambrizering, 
uitgevoerd door de firma H.P. Mutters, was Emants 
blijkens de rekeningboeken van het bureau Van 
Nieukerken, fl. 10.050,= kwijt22 Het rijke en bijzonde
re interieur valt niet af te lezen aan het exterieur, waar
door het tijdens het MSP ook niet geselecteerd is.

Ditzelfde geldt voor het eind achttiende-eeuwse pand
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Herengracht 23. Doordat het pand zelf niet uit de door 
het MIP en MSP bestreken periode stamt, is ook het 
interieur, uit 1911, niet opgemerkt. De Van 
Nieukerkens ontwierpen het interieur voor M.E.M. 
baronesse van Zuylen van Nyevelt, die het pand in 1908 
erfde, en haar echtgenoot, jonkheer mr. O.D. van der 
Staal van Piershil, buitengewoon gezant en gevolmach
tigd minister in St. Petersburg. De stijl van het interieur 
sluit aan bij die van het exterieur: alle vertrekken zijn in 
een historisch getrouwe Lodewijk-XVI-stijl uitgevoerd. 
De schilder E. van Leeuwen vervaardigde Romeinse 
taferelen voor de ovalen schilderstukken boven de deu
ren (afb. 11).

Traditionele en vernieuwende stijlen bestonden ook 
wel naast elkaar in één pand. Zo ontwierp de architect 
J.W. Bosboom de salon van zijn woonhuis in art nou
veau, met gestileerde plantaardige vormen in de stucor- 
namenten (afb. 12), terwijl de merkwaardige inbouw
kast en zijn atelier in een zeer rijke Hollandse renais
sancestijl zijn uitgevoerd (afb. 13). De Redengevende 
Omschrijving van het pand Anna Paulownastraat 73-75, 
dat tijdens het MSP werd geselecteerd, is weliswaar 
beknopt, maar geeft de hoofdzaken goed weer: ‘Het 
oorspronkelijke interieur is grotendeels bewaard geble
ven. Op de eerste verdieping rijke interieurs in art nou
veau: voor- en achterkamer met betimmeringen, pla
fonds en porte-brisee. Het kantoor op de eerste verdie
ping is geheel uitgevoerd in neorenaissance met betim
mering, wandbekleding en dessus-de-portes met 
geschilderde Haagse en Zwolse stadsgezichten. Het 
trappenhuis is in rijke art nouveau uitgevoerd.’

Naast de middenstandswoningen met hun geprefa
briceerde ornamenten en de speciaal in opdracht ont
worpen interieurs van de herenhuizen, zijn er interieurs 
bewaard gebleven waaraan een geheel eigen smaak van 
de opdrachtgever valt af te lezen. Zo’n opdrachtgever 
was jonkheer mr VE.L. (Victor) de Stuers, de grond
legger van de monumentenzorg. Bevriend als hij was 
met de architect dr P.J.H. Cuypers koos hij voor een 
interieur in gotische stijl voor zijn woonhuis aan de 
Parkstraat 32-34. Na 1898 veranderde hij het interieur 
van dit huis uit 1875 grondig. In de grote zaal liet hij 
een balkenplafond plaatsen dat met vele (familie)wapens 
werd beschilderd. Een kleiner vertrek kreeg een terraz- 
zovloer, een met gestileerde plantenranken beschilderd 
balkenplafond (afb. 14) en een schoorsteenboezem met
een schildering van Adam en Eva naast de boom der 
kennis (afb. 15). Deze schildering vertoont wat thema
tiek aangaat overeenkomsten met een gebeeldhouwde 
schoorsteenpartij in kasteel De Haar te Haarzuilens, 
ontworpen door Cuypers. Ook de rankenschilderingen 
van het plafond doen sterk aan Cuypers’ werk denken.

‘Het blijft toch nep’
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12 D' salon tn het woonhuis van de architect J. W. Bosboom aan de Anna Paulownastraat 73-75 (1901), door Bosboom ontworpen in art nou-

Ml

13 De werkkamer in het woonhuis van de architect J.W. Bosboom aan de Anna Paulownastraat 73-75. De kamer is uitgevoerd in Hollandse 
neorenaissancestijl met als versiering geschilderde gezichten op Den Haag.
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Het is daarom waarschijnlijk dat de architect het interi
eur heeft ontworpen en uitgevoerd, hoewel ook De 
Stuers zelf een begenadigd tekenaar was. Veel van de 
onderdelen van het interieur waren authentiek gotisch. 
Na de dood van De Stuers zijn delen van het interieur 
uitgebroken en verplaatst naar het buiten De Wiersse 
bij Vorden, waar ze zich nog altijd bevinden.

Het exterieur van het pand aan de Parkstraat is wei
nig opvallend en - waarschijnlijk daarom - niet geselec
teerd tijdens het MIP en het MSP. Het (kunsthisto
risch belangrijke interieur is daarmee, bepaald niet in de 
geest van De Stuers, vogelvrij voor slopers.

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de beschrij
vingen van het MSP over het algemeen onduidelijk en 
summier zijn. In veel gevallen wordt het interieur van 
een pand niet eens genoemd. Sommige van de beschrij
vingen zijn zelfs rechtstreeks overgenomen uit het boek 
van Rosenberg. Vergelijk zijn beschrijving van het pand 
Hogeweg 16: ‘Het interieur bezit kamers met stucpla- 
fonds, schoorsteenmantels en betimmeringen uit de 
bouwtijd’ met die van het register: ‘Het interieur bezit 
onder meer kamers met stucplafonds, schoorsteenman
tels en betimmeringen uit de bouwtijd’.2« Dit terwijl de 
meeste stucplafonds en alle schoorsteenmantels en 
betimmeringen jaren geleden zijn verwijderd!

Toch zijn ook de MSP-beschrijvingen een verbete
ring vergeleken bij die van vóór het MSP, toen interi
eurs vrijwel nooit vermeld werden.

Bescherming is noodzakelijk

Tijdens mijn inventarisatie van negentiende-eeuwse 
Haagse woonhuisinterieurs vertrouwde de eigenaar van 
een monumentaal herenhuis mij toe dat hij de schoor
steenpartij in zijn salon zo fraai vond, dat hij deze bij 
een toekomstige verhuizing zeker zou uitbreken en 
meenemen. Kan dit of is dat verboden? Door aanwij
zing van een pand als rijksmonument en inschrijving in 
het Monumentenregister op grond van de 
Monumentenwet 1988 wordt een pand als geheel, dus 
inclusief het interieur, beschermd. De enige uitzonde
ring is een monument waarvan in het Monumenten
register expliciet wordt vermeldt dat het bescherming 
geniet ‘vanwege’ een specifiek onderdeel, zoals een 
orgel of een gevelsteen. Het gehele object valt ook dan 
onder de Monumentenwet, terwijl de daadwerkelijke 
bescherming zich beperkt tot het beschreven onder
deel.25 Sloop of wijziging van een beschermd monu
ment is verboden (artikel 11), behoudens een vergun
ning tot wijziging, die pas wordt verleend na afweging 
van alle belangen door de Rijksdienst en de betrokken

gemeente. Het is dus moeilijk om een duidelijk ant
woord te geven op de vraag naar de reikwijdte van de 
bescherming; slechts onroerende goederen vallen onder 
de Monumentenwet. De genoemde schoorsteenpartij, 
die aard- en nagelvast verbonden is met de onroerende 
zaak, is dus een deel van het monument.

Anders staat het met roerende zaken als speciaal voor 
het interieur ontworpen meubelen en wandtapijten. In 
het oude Burgerlijk Wetboek werden sommige roeren
de goederen als ‘onroerend door bestemming’2^ 
beschouwd. Bij het voorstel voor de eerste 
Monumentenwet, begin jaren zestig, blijkt uit de 
Memorie van Antwoord dat deze gedachtengang ana
loog werd toegepast op de Monumentenwet: ook hier 
waren standbeelden, gebrandschilderde ramen, behang
sels, orgels en dergelijke ‘onroerend door bestemming’.

In het nieuw Burgerlijk Wetboek is ‘al hetgeen vol
gens verkeersopvatting onderdeel van een zaak uit
maakt, bestanddeel van die zaak’ (artikel 3:4 lid 1) en 
wordt een zaak ‘die met een hoofdzaak zodanig verbon
den wordt dat zij daarvan niet kan worden afgescheiden 
zonder dat beschadiging van betekenis wordt toege
bracht aan een der zaken, bestanddeel van de hoofd
zaak (artikel 3:4 lid 2). Ook bij de toepassing van de 
nieuwe Monumentenwet (1988) wordt deze definitie 
gebruikt. Door verwijdering van bijvoorbeeld wandbe
spanningen ontstaat zeker een beschadiging van beteke
nis.

Over dit onderwerp deed de afdeling Bestuursrecht
spraak van de Raad van State in 1995 een interessante 
uitspraak. De gemeente Leeuwarden had gesommeerd 
een schilderstuk dat was verwijderd van een schoor
steenpartij terug te plaatsen. Dit schilderstuk had pre
cies de vorm van de open plek in de schoorsteenpartij 
van het beschermde monument. Bovendien liep de 
decoratie van de lijst door in de schoorsteenpartij. De 
Raad van State was daarom van mening dat het schil
derstuk een integraal deel vormde van de beschermde 
schoorsteenpartij en naar verkeersopvatting deel uit
maakte van het monument.22

Anders is het gesteld met wandtapijten, meubelen, 
verlichtingsornamenten en dergelijke. Hiervan moet 
worden aangetoond dat zij behoren tot de vaste inboe
del. Hoewel het vaste interieur in Nederland dus altijd 
bescherming geniet, is in de praktijk een belangrijke 
voorwaarde dat in de Redengevende Omschrijving van 
het Monumentenregister het interieur wordt beschre
ven. In dit verband is het voorbeeld interessant dat een 
medewerker van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten noemde. Hij vertelde dat de Monumenten
wet succesvol kon worden toegepast in een procedure 
tegen een eigenaar die tegeltableaus ter verkoop uit zijn

14 Het woonhuis van Victor de Stuers aan de Parkstraat 32-34 (circa 1898). Het balkenplafond is versierd met gestileerde plantenranken. Het 
geheel is waarschijnlijk ontworpen door P.J.H. Cuypers.

15 Een geschilderde schoorsteenboezem in een vertrek in het woonhuis van Victor de Stuers. Vroeger bevond zich in dit vertrek een gotische betim
mering, die De Stuers had gekocht. Nu is deze betimmering onderdeel van het interieur van kasteel De Wiersse in Vorden.
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boerderij had gesloopt. Hij werd gedwongen deze weer 
terug te plaatsen. Dat de tegels die hij ter verkoop aan
bood uit een beschermde boerderij afkomstig waren, 
werd echter bij toeval ontdekt; beschreven was het inte
rieur namelijk niet.28

Hoewel de bovengenoemde schoorsteenpartij 
beschermd is als het pand waarin deze zich bevindt op 
de monumentenlijst staat, is er zonder een goede 
beschrijving en registratie geen enkele garantie en con
trole op naleving van de Monumentenwet. Het belang
rijke voorwerk van het MIP en MSP moet daarom 
gevolgd worden door een systematische documentatie 
en adequate bescherming. Daarom is het ook toe te jui
chen dat staatssecretaris Nuis van OC&W in zijn nota 
Pantser of ruggengraat stelt dat afronding van het MSP 
en actualisering van het bestaande register prioriteit 
verdienen.29 Daarnaast is het zinnig om opgebouwde 
expertise aan ‘de mensen in het veld’ door te geven door 
middel van opleidingen. Dit vindt sinds 1993 al plaats 
binnen de opleiding van de Stichting Restauratie- 
Atelier Limburg.

Het is belangrijk de groeiende belangstelling van het 
publiek, ook voor het eigen interieur, vast te houden en 
te bevorderen. Door middel van financiële impulsen 
kunnen eigenaren worden aangemoedigd zorgvuldig 
om te gaan met het interieur van hun huizen. Er is reeds 
sprake van een subsidieregeling voor interieurs, gekop
peld aan bouwhistorisch onderzoek en restauratie.

Onderzoek en systematische documentatie, gedragen 
door een groeiende publieke belangstelling, vormen de 
noodzakelijke voorwaarden voor een adequate bescher
ming van het negentiende-eeuwse interieur. En die 
bescherming is hard nodig.

* __
Drs E.R. Weegenaar (1971) studeerde Kunstgeschie

denis aan de Rijksuniversiteit te Leiden en studeert 
thans nog Staats- en Bestuursrecht. Zijn doctoraalscrip
tie handelt over architectuur en interieur van het 
Nederlandse woonhuis in de periode 1820-1920. 
Casussen hierbij waren Den Haag en Haarlem. Hierna 
werkte hij voor de Rijksdienst voor de Monumenten
zorg en de Rijksdienst Beeldende Kunst als projectme
dewerker voor het project ‘500 jaar Nederlandse 
Wooncultuur’ in het kader van het ‘Jaar van het 
Interieur’. Thans doet hij voor de Onderzoekschool 
Kunstgeschiedenis te Utrecht onderzoek naar oude 
afbeeldingen ten behoeve van een overzichtswerk over 
het Nederlandse interieur uit de periode 1600-1900.

Alle foto’s zijn gemaakt door de auteur, de afgebeelde 
interieurs bevinden zich alle in Den Haag.

1 H. Long, The Edwardian house; The middle-class home in 
Britain 7^0-7974, Manchester/New York, 1993.

2 Zie hierover E. Bergvelt, F. van Burkom en K. Gaillard 
(red.), Van neorenaissance tot postmodernisme / From neo- 
renaissance to post-modemism. Honderdvijfentwintig jaar 
Nederlandse interieurs / A hundred and twenty-five years of 
Dutch interiors 1870-1995, Rotterdam 1996, p. 17.

3 Vriendelijke mededeling, maart 1997.
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6 Sluyterman [noot 5], p. 355.
7 P. Clarijs, Een eeuw Nederlandse woning, Amsterdam 1941.
8 W. van der Pluym, Vijf eeuwen binnenhuis en meubels in 

Nederland 1450-1950, Amsterdam 1954.
9 R. Meischke, H.J. Zantkuijl, W. Raue en P.T.E.E. 
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3: Zeeland en Zuid-Holland (1997).

10 B. Laan, ‘Het interieur als kleed. Neostijlen in de late negen
tiende eeuw', [noot 2], pp. 30-57.

11 J.M.W. van Voorst tot Voorst, Tussen Biedermeier en 
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Nederlandse interieurkunst 1835-1895, Amsterdam 1995.

13 W.VJ. Frehng, Stucwerk in het Nederlandse woonhuis uit de 
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[1993],

14 J.H.P. Heesters, Vier eeuwen behang. De geschiedenis van de 
wandbespanning in Nederland, Delft 1991; E.F. Koldewy, 
M.J.F. Knuijt en E.G.M. Adriaansz, Achter het behang. 
Vierhonderd jaar wanddecoratie in het Nederlandse binnenhuis, 
Amsterdam 1991.

15 Zie voor deze problematiek ook het rapport ‘Verkenning 
van de stand van zaken op het gebied van de historische 
binnenruimte’, door drs E.F. Koldewey geschreven in 
opdracht van de Onderzoekschool Kunstgeschiedenis te 
Utrecht (typoscript, maart 1996).

16 H.C.B. Franssen, ‘Interieurs: blinde vlek van de monu
mentenzorg’, Heemschut 74 (1997), nr. 2, pp. 2-3. Ook de 
overige artikelen van dit nummer hebben het interieur als 
thema.

17 Handleiding Selectie en Registratie Jongere Stedebouw en 
Bouwkunst (1850-1940), Zeist/Utrecht 1991, p. 32.

18 Hierbij wil ik alle betrokkenen danken voor hun mede
werking.

19 H.P.R. Rosenberg, Ch. Vaillant, D. Valentijn, Architectuur
gids Den Haag 1800-1940, ‘s-Gravenhage 1988.

20 J. van Dorp, ‘’’Hotel des Indes”, Lange Voorhout 54-56’, 
Jaarboek Die Haghe 1981, pp. 82-137.
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23 Gemeentearchief ‘s-Gravenhage, Bnr. 169, inv.nr. 79, p. 
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24 Rosenberg e.a. [noot 19], p. 189 (nr. 242).
25 R. Berends, Monumenten Wijzer, ‘s-Gravenhage 1995, p. 
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26 M. van der Sluys (red.), ‘Monumentenzorg en interieuraf- 

werkingen’, Nieuwsbrief (Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg) 9 (1997), nr.3, p. 6.

27 Van der Sluys [noot 26], p. 6.
28 Vriendehjke mededeling, mei 1997.
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Beeldkivaliteitplan De Pijp: 
waardering en behoud van een 

stadsdeel met gemengd karakter

Erik Mattie, 
Martijn de Moor*

In de loop van 1996 en het begin van 1997 is voor het 
Amsterdamse stadsdeel De Pijp, gelegen tussen Amstel, 
Singelgracht, Boerenwetering en Amstelkanaal, een 
Beeldkwaliteitplan (BKP) opgesteld. De opdracht werd 
verleend door het Dagelijks Bestuur van de deelraad aan 
het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg, dat de 
werkzaamheden uitbesteedde aan bureau Mattie & De 
Moor. De supervisie en redactie behield het bureau 
Monumentenzorg. Daarnaast werd een begeleidings
commissie ingesteld met daarin vakgenoten en verte
genwoordigers van belangenorganisaties.

Een Beeldkwaliteitplan is een instrument waarmee de 
overheid de vinger aan de pols kan houden met betrek
king tot toekomstige stedenbouwkundige en architecto
nische ontwikkelingen, waarbij het niet zozeer gaat om 
de bescherming van individuele panden maar vooral om 
het aanzicht van een gebied, dat net zo goed een lang als 
een betrekkelijk kort verleden kan hebben. In een meer 
landelijke omgeving wordt ook wel gesproken van een 
Cultuurhistorische Verkenning. Het Beeldkwaliteitplan 
is een adviesnota met aanbevelingen en heeft op zich 
geen juridische status maar dient als basis voor het te 
voeren beleid.

Vorm en betekenis van het Beeldkivaliteitplan

Sinds de introductie van de term Beeldkwaliteitplan in 
de tweede helft van de jaren tachtig hebben vele pro
ducten in alle mogelijke verschijningsvormen het 
levenslicht gezien. Sommige zijn droog-historisch en

beschrijvend van aard, andere meer visionair-kunstzin- 
nig, afhankelijk van het feit of de samenstellers archi- 
tectuurhistorici dan wel architecten waren. Ondanks 
het feit dat het ministerie van VROM een handleiding 
heeft samengesteld voor het maken van een 
Beeldkwaliteitplan, zijn de onderlinge verschillen groot 
en daardoor niet zelden onwerkbaar voor de ‘mensen in 
het veld’ zoals de ambtenaren Wonen/Werken, politici 
en andere lieden. Daarom werd vanaf het begin nadruk
kelijk duidelijk gemaakt dat het plan voor De Pijp in de 
eerste plaats werkbaar moest zijn en vooral niet te 
behoudend in die zin dat er prioriteiten gesteld moesten 
worden. Niemand zat te wachten op een nota waarin te 
lezen staat dat alle historische bebouwing gerestaureerd 
moet worden (de invalshoek van de Bond Heemschut, 
de buurtvereniging en liefhebbende historici) en nog 
minder op een vaag beleidsstuk dat het betreffende 
gebied zou opdelen in een Rode Loper, een Blauwe 
Kamer en een Gouden Cirkel (zoals de stedenbouw
kundigen met een ‘visie’ wilden).

Het uiteindelijk gepresenteerde Beeldkwaliteitplan is 
hierdoor een concreet stuk geworden waarin op grond 
van historisch onderzoek, analyse en interpretatie 
bepaalde keuzen zijn gemaakt. Op grond van die keuzen 
zijn aanbevelingen opgesteld die de deelraad kan verta
len in regels met juridische geldingskracht. Gelet op de 
welwillende reacties van de politiek en andere belang
hebbenden is de kans groot dat het Beeldkwaliteitplan 
integraal door de deelraad als beleidsnota zal worden 
aangenomen. Op grond van recente jurisprudentie zul
len bepaalde delen van De Pijp dan extra bescherming 
krijgen.

Dit gegeven is één van de belangrijkste verbeteringen 
ten opzichte van het Monumenten Selectie Project 
(MSP) dat alleen de individuele toppers daadwerkelijk 
tot monument verheft. Het begrip ‘gebieden met bij
zondere waarden’ uit het MSP is tot op heden nog 
onvoldoende uitgekristalliseerd om voldoende waar
borg tegen aantasting te kunnen bieden. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat aan de ene kant het MSP te ruim 
is in de begripsomschrijving, terwijl er aan de andere 
kant te weinig oog is voor de zuiver architectuurhistori
sche waarden, met name de negentiende-eeuwse. Een 
ander voordeel ten opzichte van het MSP is dat een 
Beeldkwaliteitplan sneller werkt dan het MSP, omdat 
een Beeldkwaliteitplan telkens een klein gebied bestrijkt 
terwijl het MSP een landelijk project is dat nog steeds 
niet is afgerond. Een verdere vergelijking met het MSP 
gaat mank omdat het MSP een inhaalproject is op basis 
waarvan de Rijksmonumentenlijst in versneld tempo 
wordt geactualiseerd, terwijl het BKP een overheidsin- 
strument is in het kader van de Ruimtelijke Ordening.

1 Het niet-uitgevoerde uitbreidingsplan van Van Niftrik uit 1866. De Pijp, oftewel buurt YY zoals destijds de benaming luidde, wordt geken
merkt door de ruim opgezette bouwblokken rond een station en een stervormig park. De Amstel en de Boerenwetering begrenzen de buurt. (Op 
de foto rechtsonder.)

Tivee helften
Een van de doelen van het Beeldkwaliteitplan De Pijp 
was de stedenbouwkundige en architectonische waar
den vast te stellen van de wijk, die globaal te verdelen is 
in een noordelijke helft, een onderdeel van de negen
tiende-eeuwse gordel, en een twintigste-eeuwse zuide
lijke helft die onlosmakelijk is verbonden met Berlages 
Plan Zuid. De waardering is, net als in de Amsterdamse 
Gordel ’20-’40, gebaseerd op een ordestelsel waarbij 
Orde 1 de categorie Monument inhoudt en Orde 4 (de 
laagste) van toepassing is op de Basisarchitectmr. Op 
grond van deze waardenstelling kunnen aanbevelingen 
met betrekking tot toekomstige mutaties binnen het

stedelijk weefsel opgesteld worden. Zoals eerder 
gezegd, stond niet zozeer de conservering van individu
ele monumenten voorop, daarvoor is immers het MSP 
in het leven geroepen, als wel het behoud van de kwali
teit van het stads- en straatbeeld. Saillant detail was dat 
het initiatief tot het maken van een BKP kwam vanuit 
de buurt, waar onvrede heerste over de schreeuwerige 
en bewust eigenzinnige nieuwbouwprojecten in een his
torische omgeving. Kennelijk bestaat er een breed 
draagvlak voor de herwaardering van de negentiende- 
eeuwse bouwkunst en meer specifiek voor dat van de 
vaak verguisde, te nauw bevonden straten van De Pijp.
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De ruimtelijke structuur van de Pijp geschematiseerd, naar het zuiden toe 
verandert deze schilsgewijs:
1 in het noord-westen het ideaal-rooster van het orthogonale grid
2 in het midden zones gebaseerd op de polderverkaveling
3 daaronder een overgangszone, deels gebaseerd op prestedelijke 

ontwikkelingen
4 in het zuiden een geometrisch patroon

2 De ruimtelijke structuur van De Pijp 
schematisch weergegeven.

-P >
sïaBSJ tv./

3 Momentopname van de noor
delijke Pijp voor 1884. Duidelijk 
te zien zijn de afgeschuinde blok
ken die raken aan het wat ram
melige gebied van de Zaagmo- 
lensloot.

Historisch-morfologische analyse

Alvorens tot een waardering kon worden overgegaan, 
werd eerst een uitgebreid historisch-morfologisch 
onderzoek gedaan naar de ontstaansgeschiedenis van de 
wijk. Door een analyse van niet alleen de planmatige 
stadsuitbreiding maar ook van gebieden met een meer 
organische groei, kregen de opstellers van het BKP een 
beter inzicht in de specifieke kwaliteiten van het gebied. 
De Pijp kan globaal verdeeld worden in vier steden
bouwkundige systemen die achtereenvolgens besproken 
worden (afb. 2):

1. het negentiende-eeuwse orthogonale grid (schaak
bordpatroon),
2. het pragmatische polderverloop,
3. een rommelig overgangsgebied met daarin de oude 
dorpskern van Nieuwer Amstel, en
4. het Plan Zuid van Berlage.
Bij de morfologische analyse kwamen enkele steden
bouwkundige bijzonderheden aan het licht, die in de 
waardering van de structuren zijn meegenomen (zie 
hieronder: waardering en aanbevelingen).

1. Plan Van Niftrik 1866, 1869
De eerste stadsuitbreiding van Amsterdam na de grach
tengordel vond plaats in de noordwestelijke hoek van 
De Pijp. Oorspronkelijk had stadsingenieur J.G. van 
Niftrik een veel ambitieuzer plan ontwikkeld om de 
oude stad te omringen met een gordel van parken, ster
vormige pleinen en bouwblokken. ( afb. 1) Van dit plan 
uit 1866 is alleen een rudiment overgebleven, een struc
tuur van haaks op elkaar staande bouwblokken in De 
Pijp. Dit orthogonale gridpatroon, door Van Niftrik 
ontwikkeld in 1869, stuitte echter op de nog volop in 
bedrijf zijnde Zaagmolensloot, die later tot Albert 
Cuypstraat werd getransformeerd. Deze sloot verliep in 
een schuine hoek ten opzichte van Van Niftriks haakse 
straten waardoor de voor De Pijp zo karakteristieke 
afschuiningen van de bouwblokken aan de Gérard 
Doustraat ontstonden. De oorspronkelijke ruime maat
van de bouwblokken die Van Niftrik in gedachten had, 
werd teniet gedaan door de activiteiten van de 
Nederlandsche Bouwmaatschappij, een projectontwik
kelaar. Door de blokken in twee delen te splitsen kon
den extra woningen worden gerealiseerd. Dat leverde 
uiteraard meer geld op, maar ging wel ten koste van de 
afmeting van de binnenterreinen. Het binnenterrein

van het enige blok dat niet verknipt is, werd overigens 
ook spoedig bebouwd. Deze verdichting werd positief 
beoordeeld door Van Niftriks opvolger ir J. Kalff, die 
opmerkte dat - vrij vertaald - meer strekkende meters 
gevelwand een verrijking betekende van de hoofdstede
lijke bouwkunst, (afb. 3)

4 Plan Kalff, schematisch weergegeven. De Zaagmolensloot is in dit 
stadium nog open. Het Sarphatipark is een latere toevoeging.

2. Het Plan Kalff van 1878
De vraag hoe Van Niftriks grid in de volgende stadsuit
breiding kon worden ingepast, kwam aan de orde toen 
de opvolger van Van Niftrik, de nieuwe directeur 
Publieke Werken Kalff, zijn uitbreidingsplan voor 
Amsterdam indiende. Dit nieuwe, niet bijster originele,

5 Hoekoplossingwaar de plannen van Van Niftrik (zwart) en Kalff 
elkaar raken. De brug is aangegeven met) (.
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CR1LLROOM.

6 Knikken in de bebouwing van 
de Albert Cuypstraat (boven) en 
de Gerard Doustraat (onder) 
gezien in westelijke richting.

uitbreidingsplan verliep in De Pijp parallel aan de 
Zaagmolensloot en de bestaande polderverkaveling, 
knikken en buigingen incluis, (afb. 4)

Kalff moest rekening houden met twee moeilijke aan- 
sluitpunten. Het eerste, linksonder te zien op afbeelding 
3, wordt bepaald door de hoek die de Zaagmolensloot 
maakte naar de bestaande brug over de Boerenwetering. 
Deze hoek is, zoals de tekening laat zien, ook al aanwe
zig in Van Niftriks uitbreiding.

De aansluiting werd door Kalff, na demping van het 
westelijk stuk van de Zaagmolensloot simpel opgelost 
door een groot, langwerpig knikvormig blok (later 
doorbroken) te creëren. Enige huisjes die in de weg 
stonden werden voor dit doel met de grond gelijk 
gemaakt, (afb. 5 en 6)

Langer heeft Kalff gebroed op de aansluiting bij de 
scherpe hoek die de Zaagmolensloot maakt met de 
Stadhouderskade. Zijn eerste gedachte was een L-vor- 
mig blok te maken dat de scherpe punt als het ware in 
zou sluiten. Hierdoor zou echter een donkere hoek ont
staan. De oplossing die Van Niftrik bedacht was elegan
ter: door het bouwblok aan de Stadhouderskade door te 
trekken en licht te laten meeknikken met de bocht wer
den de twee systemen als het ware met elkaar vervloch
ten. De uiteindelijk gekozen variant verdient geen 
schoonheidsprijs: het L-vormig blok van Kalff is in drie 
stukken geknipt. De rij huizen aan de kade is een zelf
standige eenheid waarvan ook de achterkant verbijzon
derd is. Tussen deze rij en een U-vormig blokje loopt 
een smalle steeg die in de loop der tijden is dichtgezet. 
De donkere hoek is vermeden door een extra verbin- 
dingsstraatje tussen de Gerard Doustraat en de 
Zaagmolensloot te maken. (afb.7)

7 Drie hoekoplossingen. Links het L-vormige blok dat Kalff oor
spronkelijk bedacht had. Midden is de flauwe knik van Van Niftrik 
te zien en helemaal rechts de uitgevoerde variant.
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3. Nieuwer Amstel z.j.
Voor de oude dorpskern van Nieuwer Amstel is nooit 
een stedenbouwkundig plan opgesteld. Vanaf de jaren 
tachtig van de negentiende eeuw groeide het dorpje, dat 
in 1896 zou worden geannexeerd, naar Amsterdam toe 
en werden ten behoeve van de Amsterdamse arbeiders 
in de nauwe dorpsstraten huizen gebouwd. De bebou
wing volgt, net als in Plan Kalff, het verloop van de pol
dersloten, maar omdat zich in Nieuwer Amstel al een 
concentratie van huizen bevond, is dit gebied veel hete- 
rogener van architectuur. Dit verschijnsel wordt nog 
versterkt door het feit dat de oorspronkelijke laagbouw 
in de loop der tijd grotendeels is vervangen. Het beeld 
van Nieuwer Amstel is dan ook een lappendeken met 
relatief veel armoedige bebouwing van rond de eeuw
wisseling en nieuwbouw. Ook vanwege de al bestaande 
bebouwing is niet overal de grond opgehoogd tot 
Amsterdams Peil. (afb.8) In dit rommelgebiedje bevin
den zich ook enkele (aankomende) rijksmonumenten 
zoals de diamantfabriek Asscher van G. van Arkel 
(1904) en het vergadergebouw van de antroposofische 
vereniging van J.A. Brinkman en L.C. van der Vlugt 
(1926).

4. Berlages Plan Zuid II uit 1915
Berlages plan was minder pragmatisch, beter doordacht 
en liet daarom minder ruimte voor ad hoe oplossingen 
zoals in de noordelijke Pijp. Dit geldt met name voor 
Berlages tweede plan uit 1915.

Het mag bekend worden verondersteld dat Berlages 
plannen voor Amsterdam Zuid behoorlijk werden bijge
steld. Zijn eerste plan uit 1905 was zwierig en zeer 
groen, het tweede veel hoekiger en geometrischer van 
opzet. Waar echter te weinig op wordt gewezen is de 
doorwerking van het eerste plan op het veel beroemde
re tweede plan. Van Plan Zuid I is in De Pijp een vijftal 
blokken uitgevoerd, waaronder het blok aan het 
Cornelis Troostplein dat is afgeschuind vanwege de 
aanvoerroute naar het later uit de plannen verdwenen 
Volkshuis. Toen Berlage de plannen omwerkte, nam hij 
deze schuine hoek als vertrekpunt van de diagonaal die, 
samen met een andere diagonaal hier loodrecht op, het 
middelpunt vormt waaromheen Plan Zuid II als het 
ware scharniert. Deze diagonaal, de Pijnackerstraat, 
staat loodrecht op de wand van het Cornelis Troostplein 
en wordt doorgezet naar het Zuider Amstelkanaal met 
parallel daaraan de Stadionweg en de Bernard Zweers- 
kade. Dit gegeven is niet direct beleefbaar wanneer men 
door de buurt loopt in de zin dat er sprake is van een 
open zichtlijn, maar zegt wel iets over de manier waar
op Berlage zijn plan vorm gaf. Op papier wordt op deze 
manier het deel van Plan Zuid in De Pijp bij de rest van
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8 Niet alle gronden in Nieuwer Amstel zijn opgehoogd tot stadsniveau. De verschillen
met het oude polderniveau zijn nog duidelijk zichtbaar.

het plan getrokken en de eenheid versterkt, (afb.9)
Uit het bovenstaande blijkt dat het in de negentiende

eeuw niet ongewoon was alvast te beginnen met bou
wen om dan later, wanneer zich een probleem voordeed 
een beetje te puzzelen en zo de blokken in te passen. Bij 
Berlage zijn natuurlijk ook aanpassingen geweest tijdens 
de ontstaansgeschiedenis van Amsterdam Zuid, maar 
deze aanpassingen pasten binnen het door hem bedach
te systeem. Zowel de hoekoplossingen binnen de 
negentiende-eeuwse gordel als de diagonalen in Plan 
Zuid verlenen iets extra’s aan de stedenbouwkundige 
historie van de wijk. Deze extra’s werden meegewogen 
in de waardering.

Inventarisatie van de architectonische kwaliteit

De morfologische analyse is een inventarisatie van 
structuren. Daarnaast is ook de architectonische kwali
teit onderzocht. We kunnen daarbij een drietal hoofd
stromingen onderscheiden: de negentiende-eeuwse 
neostijlen, een ‘overgangsstijl’ en de Amsterdamse 
School. De plannen van Van Niftrik en Kalff zijn hoofd

zakelijk ingevuld door eigenbouwers en woningbouw
verenigingen. Op een enkele uitzondering na gebeurde 
dit voornamelijk in een sobere classicistische stijl waar
bij individuele panden, twee of drie traveeën breed, 
werden opgebouwd in vier woonlagen met een kap. 
Verbijzonderingen zijn kroonlijsten, muurankers, sluit
en aanzetstenen, hardstenen plinten en, in de wat rijke
re panden, ook pilasters, frontons en dergelijke verfraai
ingen. Ook de lang verfoeide revolutiebouw is over het 
algemeen fijn in detaillering. Niet zelden werden twee 
of meer percelen tegelijk in één gebaar ontworpen 
waardoor grotere bouwkundige eenheden ontstonden. 
Doordat hele straten vaak in een korte tijdspanne zijn 
bebouwd in een vergelijkbare stijl, is het typerende spel 
ontstaan van doorlopende horizontale lijnen (lijsten, 
dorpels, kozijnen, plinten), (afb.10)

Dit fraaie beeld is op sommige plaatsen uiteengereten 
door wilde nieuwbouwinvullingen van architecten die 
voornamelijk streefden naar een eigenzinnig ontwerp 
en bewust kozen voor het afwijkende. Dat is duidelijk te 
zien aan de Stadhouderskade waar de Hogeschool van 
Theo Bosch opbolt in een concave wand en afwijkt in 
kleur, materiaal, detaillering, hoogte en breedte.
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9 Oriëntatie van de Pijnacker- 
straat (donker omrand) op het 
centrale scharnierpunt in Plan 
Zuid. Voor de duidelijkheid is ook 
de niet door Berlage geplande 
Sociale Verzekeringsbank in een 
dikke lijn weergegeven.
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10 Drie individuele panden tot een eenheid gesmeed door gelijkvormige elementen en doorlopende kroon- en waterlijst. (‘Plan van drie woon
huizen', Ferdinand Bolstraat, 1816.)
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ii oovere overgangsstijl van rondde eeuwwisseling. Geen stedenbouwkundige of architectonische meerwaarc

mogelijk werd gebiedsdelen binnen een wijk gradueel te 
waarderen, oplopend van basiszone tot een kwalificatie 
die gelijkwaardig is aan de kwalificatie ‘beschermd 
stadsgezicht’ uit de Monumentenwet. Ook hier speelde 
de cultuurhistorische waarde een rol in die zin dat de 
immateriële kwaliteiten van een historisch belangrijk 
stedenbouwkundig plan tot een hogere zone konden 
leiden. De architectonische waardering volgens het 
ordestelsel gecombineerd met de stedenbouwkundige 
waardering volgens het zonestelsel leidde tot algemene 
richtlijnen. Globaal kan worden gesteld dat de bebou
wing van de eerste aanleg in harmonie met het oor
spronkelijk, stedenbouwkundig ontwerp tot een hoge 
waardering heeft geleid. Van Plan Zuid, dat in één uni
forme stijl werd bebouwd, is dat al langer bekend maar 
voor wat betreft de Frans Halsbuurt, die grotendeels 
bestaat uit gave rijen revolutiebouw in het grid van Van 
Niftrik, kwam deze hoge waardering voor velen als een 
verrassing. Niet voor veel bewoners: die hadden dat al 
lang gezien.

In concreto betekende dit voor de besproken plannen 
van Van Niftrik, Kalff en Berlage en het rommelgebied- 
je van Nieuwer Amstel het volgende:
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1. Het deel van De Pijp dat door Van Niftrik werd ont
worpen volgens het orthogonale grid, een zeldzaam en 
vroeg voorbeeld van negentiende-eeuwse stadsuitbrei
ding, is in de Frans Halsbuurt mede door de goeddeels 
authentieke invulling hoog gewaardeerd. De architec
tuur zelf is in de individuele beoordeling minder hoog 
gewaardeerd, maar juist door de combinatie met de ste
denbouwkundige waardering is een behoudend regime 
voor dit deelgebied voorgesteld, waar de straten een 
gaaf en coherent beeld vertonen.

De oostelijke helft van Van Niftriks uitbreiding is al 
zodanig aangetast dat behoud en herstel niet per se de 
beste optie is. Een behoudend regime betekent dat 
renovatie van de oudbouw nadrukkelijk de voorkeur 
verdient en dat op die plaatsen waar toch een gat in de 
straatwand ontstaat de invulling in vorm, materiaal, 
kleur, rooilijn en geleding in overeenstemming moet 
zijn met de belendingen.
2. Het deel van De Pijp dat door Kalff werd ontworpen 
is minder bijzonder en van latere datum. Om die reden 
is het niet zo hoog gewaardeerd als het plan van Van 
Niftrik. De architectuur is wel van vergelijkbare kwali
teit zodat de combinatie per saldo aanbevelingen ople-

In de overgangsstijl van rond de eeuwwisseling, die 
veel soberder van uitvoering is, werd de doorlopende 
horizontale lijn veel minder duidelijk en ontstond een 
wat onbepaald straatbeeld. Wel zijn de wat rijkere pan
den vaak voorzien van bijzondere decoraties in de vorm 
van tegeltableaus, geglazuurde stenen en andere 
Jugendstil-achtige versierselen. Het negentiende-eeuw- 
se pand is, hoewel het soms deel uitmaakt van een gro
tere bouwkundige eenheid, ook individueel ontworpen. 
In de twintigste eeuw is het individuele huis opgelost in 
een totaalontwerp van de gevel of zelfs het hele bouw
blok. Rond 1900 is de architectuur vaak vlees noch vis, 
zij is niet individueel verbijzonderd maar levert evenmin 
een samenhangend gevelbeeld op. (afb. 11)

Dat is natuurlijk weer juist wèl het geval bij de 
Amsterdamse School waarbij hele blokken in één groots 
ontwerp werden neergezet. Veel aandacht werd daarbij 
geschonken aan ambachtelijk bewerkte deuren, kozij
nen, smeedwerk, glas in lood en andere details.

Waardering en aanbevelingen

Voor de architectuur van de Gordel ’20-’40 bestaat al 
een waarderingssysteem, het in de jaren tachtig ontwik

kelde ordestelsel, gekoppeld aan de subsidieregeling
Beter Verbeteren’, die echter niet direct toepasbaar was 

op de negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen. Boven
dien neemt in dat systeem de stedenbouw een onderge
schikte plaats in.

Tijdens het werk aan het Beeldkwaliteitplan werd in 
overleg met de supervisor van de Gordel ’20-’40 het 
ordestelsel zodanig aangepast dat ook de negentiende- 
eeuwse architectuur er in kon worden ondergebracht. 
Op deze wijze kon alle bebouwing binnen het stadsdeel, 
met uitzondering van nieuwbouw, een etiket opgeplakt 
krijgen, in waardering oplopend van basisarchitectuur 
tot de kwalificatie (rijks)monument. Bij deze beoorde
ling werden uiteraard de gegevens van het Monumen
ten Selectie Project meegenomen. Getracht is een 
objectief standpunt in te nemen.

Het begrip cultuurhistorische waarde uit de 
Monumentenwet is dan ook terughoudend toegepast. 
Dat bijvoorbeeld Mondriaan ooit aan het Sarphatipark 
een atelier heeft gehad, levert geen bonuspunten op. 
Maar het feit dat een rijtje woningen aan de Eerste 
Jacob van Campenstraat een belangrijk punt markeert 
in de geschiedenis van de sociale woningbouw weer wel.

Parallel aan dit systeem werd een apart stedenbouw
kundig zonestelsel in het leven geroepen waarmee het 12 Het invullen van open gaten gebeurde in De Pijp op dezelfde manier als elders in de stad: niet passend.
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vert die wellicht niet heel streng zijn, maar wel aandrin
gen op behoud van het bestaande straatbeeld, (afb. 12)
3. Het beeld van Nieuwer Amstel is dusdanig versnip
perd, dat bij nieuwbouw geen algemeen aanknopings
punt in de belendingen gevonden kan worden. Hier is 
wat meer ruimte voor een eigenzinnig plan van uiter
aard een vakbekwaam architect.
4. Het Plan Zuid van Berlage is internationaal vermaard 
en ook veel van de aanwezige architectuur is van bij
zondere kwaliteit. De combinatie levert ook hier een 
zeer behoudend regime op, net als in de Frans 
Halsbuurt, wat betreft renovatie voor sloop en nieuw
bouw.

Omdat de indeling in vier hoofdgebieden niet fijn
mazig genoeg bleek, is bij de aanbevelingen een onder
verdeling gemaakt in twaalf deelgebieden. Zo werd het 
Sarphatipark vanwege de bijzondere kwaliteiten uit het 
Plan Kalff gelicht, het Okuraterrein vanwege het 
nieuwbouwkarakter uit het Plan Zuid en werd de 
Amstel, die door alle hoofdgebieden heenloopt als één 
structuur behandeld.

Ten slotte

Het Beeldkwaliteitplan, waarin ook de inrichting van de 
openbare ruimte wordt belicht, bevat richtlijnen en 
aanbevelingen voor beleidsmakers en vormgevers die 
betrokken zijn bij het bouwen in een historische omge
ving. Door op bepaalde kwaliteiten van een gebied te 
wijzen kunnen onzorgvuldige ingrepen, zoals die in het 
verleden helaas maar al te vaak hebben plaatsgevonden, 
worden vermeden.

Het Beeldkwaliteitplan is een richtlijn en niet een 
juridische regeling met de zelfde rechtskracht als bij
voorbeeld een bestemmingsplan. Wel kan nu, als een 
bouwaanvraag wordt ingediend, van te voren worden 
duidelijk gemaakt met welke aspecten rekening gehou
den moet worden. Dat kan zich uitstrekken van de aan
beveling in een Amsterdamse Schoolblok geen vlakke 
kunststof kozijnen te plaatsen tot het afremmen van al 
te wilde nieuwbouwplannen in een gave rij negentien- 
de-eeuwse pandjes met doorlopende horizontale lijnen. 
Het Beeldkwaliteitplan voorziet daarom in de leemte 
waarin de algemene regelen van de Monumentenwet 
voorlopig niet voorzien.

Drs E.H. Mattie studeerde architectuurgeschiedenis 
en rechten aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en 
restauratiekunde aan de Technische Universiteit Delft. 
Drs M.F. de Moor studeerde architectuurgeschiedenis 
aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en volgde een 
postdoctorale ontwerpersopleiding bij de werkgroep 
Restauratiekunde van de Technische Universiteit Delft. 
Beide auteurs leiden het Bureau Mattie & De Moor dat 
onderzoek doet naar de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. Het bureau adviseert en bemiddelt op het 
gebied van stedenbouw, architectuur, restauratie en 
monumentenzorg.

Waarde en meerwaarde

Over de beoordelingswijze van 
de jonge monumenten ’ in het 
Monumenten Inventarisatie 
Project en het Monumenten

Selectie Project

Coert Peter Krabbe

‘Omzien in bewondering’ luidt het artikel dat P. Nijhof, 
de landelijke projectleider van het Monumenten Inven
tarisatie Project (MIP), in 1994 in het Monumenten
jaarboek schreef. Zoals reeds uit de titel blijkt, wordt 
hierin het MIP - dat zich richt op de tussen 1850 en 
1940 gebouwde monumenten - als een ‘success-story’ 
gepresenteerd. Toch zijn er wel wat kanttekeningen te 
maken bij het MIP en het daarop aansluitende 
Monumenten Selectie Project (MSP), met name op het 
inhoudelijke vlak.

In dit artikel zal op dit laatste aspect worden ingegaan 
- het is niet de bedoeling uit te weiden over de bestuur
lijke opgaven en organisatorische problemen die door 
de projectleiders van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg moesten worden opgelost. Ik beperk 
me tot de constatering dat het MIP in een korte perio
de van een paar jaar is afgerond, iets wat niet van alle 
projecten van de Rijksdienst kan worden gezegd; het 
staat als een paal boven water dat de al sinds mensen
heugenis verschijnende reeks ‘Geïllustreerde Beschrij
vingen van de Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst’ dit millennium niet zal worden voltooid. In die 
zin lijkt de trots van Nijhof in het bovengenoemde arti
kel niet ongepast.

In deze bijdrage ga ik in op de achterliggende rede
nen en - meer specifiek - de gehanteerde criteria bij de 
inventarisatie en de selectie van de ‘jonge monumen
ten’. Gekeken wordt in hoeverre is geprofiteerd van de 
sterk toegenomen architectuurhistorische kennis van de

negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse bouwkunst.
Aandacht gaat daarbij ook uit naar een reeks publicaties 
die als gevolg van het MIP is gepresenteerd.

Opzet van het MIP en MSP

Om de jongere bouwkunst en stedenbouw in kaart te 
brengen, is voor een decentrale aanpak gekozen - de 
inventarisatie gebeurde per provincie. Elke provincie 
werd op haar beurt weer in regio’s opgedeeld, in totaal 
59 stuks. Kenmerkend is verder de gelaagdheid van het 
inventarisatieproject. De basis wordt gevormd door een 
historisch-geografische schets van de regio. De sociaal- 
economische factoren die aan de ruimtelijke ontwikke
lingen ten grondslag liggen, horen verder tot de basis - 
dat was althans het streven. De volgende laag is de ste
denbouwkundige ontwikkelingen die sterk door de 
bovengenoemde factoren worden bepaald. Als een 
invulling op kleinere schaal komen tenslotte de objecten 
zelf aan de orde, waarbij vanwege de beschikbare tijd de 
nadruk op het exterieur is komen te liggen. In het MSP, 
de selectie van objecten en stedenbouwkundige ensem
bles ten behoeve van wettelijke bescherming, komen de 
sociaal-economische en historisch-geografische context 
terug onder de noemer ‘cultuurhistorische waarde’. 
Hoewel dit begrip in het MSP ruimer wordt gedefi
nieerd, is het evident dat bovengenoemde factoren zeer 
zwaar wegen: ‘De sociaal-economische ontwikkelingen 
van de negentiende en de twintigste eeuw hebben geleid 
tot een omvangrijk bouwbestand met een grote variëteit 
aan gebouwtypen en vormgeving’.1 Anders geformu
leerd: de periode 1850-1940 wordt gekenmerkt door de 
totstandkoming van een industriële samenleving; 
gebouwen en stedenbouw vormen daarvan een illustra
tie. Door de Rijksdienst wordt de ‘cultuurhistorische 
waarde’ de ‘voornaamste invalshoek’ van het project 
genoemd.2 Het vormt één van de selectiecriteria voor 
objecten en stedenbouw. Daarnaast wordt een gebouw 
gewogen op de architectuurhistorische waarde, de 
‘ensemblewaarde’ (dat wil zeggen of het gebouw een 
onderdeel van een groter geheel vormt, hetzij stedelijk, 
hetzij landschappelijk); de gaafheid en tenslotte de zeld
zaamheid. Voor de stedenbouw zijn de selectiecriteria, 
naast de ‘cultuurhistorische’ waarde: historisch-ruimte- 
lijke of stedenbouwkundige waarden, situationele waar
den (dat wil zeggen de samenhang van het gebied met 
de omgeving of de kwaliteit van de aanwezige bebou
wing), de gaafheid (of herkenbaarheid) en de zeldzaam
heid.

Aan de ruime aandacht in MIP en MSP voor de ‘cul
tuurhistorische’ context ligt een reden ten grondslag. 
Gebouwen die niet voldoen aan de vroeger door de
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Rijksdienst gehanteerde omschrijving ‘monumenten 
van geschiedenis en kunst’ kunnen dankzij hun ‘cul
tuurhistorische’ waarde toch voor bescherming in aan
merking komen. Dat geldt bijvoorbeeld voor fabrieks
gebouwen, kanalen, gemalen, sluiscomplexen en sociale 
woningbouw. Door de bredere invalshoek is ook gebro
ken met de traditie dat de inventariseerders van de 
Rijksdienst zich opwerpen als scheidsrechters van goede 
smaak. Zo’n dertig jaar geleden oordeelden dezen nog 
dat alles wat in de negentiende eeuw was gebouwd stijl- 
namaak en - op een enkele uitzondering na - niet 
beschermenswaard was. Hoewel de aandacht voor (en 
bescherming van) fabrieken, tabakschuren, bruggen, 
sluizen en andere relicten volkomen terecht is, zijn wel 
kanttekeningen te maken bij de onderbouwing van het 
begrip ‘cultuurhistorische’ waarde.

De cultuurhistorische waarde

Mijn belangrijkste bezwaar is dat de ‘cultuurhistorische 
waarde’ in het MIP en MSP niet goed is gedefinieerd en 
uitgewerkt. Ze wordt, zoals hierboven al is geconsta
teerd, vooral in verband gebracht met historisch
geografische en sociaal-economische ontwikkelingen in 
een bepaald gebied. In de verslagen waarin de onder
zoeksresultaten van het MIP zijn vermeld, worden deze 
ontwikkelingen op een droge, opsommende wijze 
beschreven. De gegevens blijven zeer feitelijk en daar
door vrij abstract. De lezer krijgt geen driedimensionaal

beeld van het gebied; het krijgt met andere woorden 
geen contouren.3 Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
A. van der Wouds dissertatie Het Lege Land uit 1987 die, 
door de beeldende beschrijving van de ruimtelijke orde 
in Nederland van 1798 tot 1848, de Rijksdienst wellicht 
als ideaalbeeld voor ogen stond. Door de nadruk op de 
sociaal-economische factoren in MTP en MSP is boven
dien al dan niet bewust sprake van een verenging van 
het begrip cultuurhistorische waarde - een gebouw dat 
als onvermijdelijk eindresultaat van sociale, economi
sche of maatschappelijke ontwikkelingen wordt 
beschouwd.

Een belangrijk cultuurhistorisch fenomeen dat in 
MIP en MSP onderbelicht is gebleven, is de ontwikke
ling van de architectuurtheorie en de architectuurkri
tiek. Architecten en kunstcritici filosofeerden over de 
plaats van de architect in een veranderende samenleving 
en over de vormgeving van de verschillende gebouwty- 
pen (waaronder nieuwe soorten gebouwen als stations, 
bankgebouwen, winkels, musea). De geringe nadruk op 
de architectuurtheorie in MIP/MSP blijkt ook uit het 
gehanteerde begrippenkader. Dit is in veel opzichten 
verouderd en sterk gericht op de uiterlijke verschij
ningsvorm van gebouwen en niet zozeer op de achter
liggende opvattingen. Een belangrijke leidraad bij het 
beschrijven van gebouwen was de Stijlenthesaurus, die 
door de Rijksdienst in de jaren 1989-1991 voor het eerst 
is uitgegeven en in 1994 in een gewijzigde versie is her
drukt.4

Een begrip dat in de Thesaurus niet voorkomt en in

het project niet op juiste waarde wordt geschat, is de 
‘rondbogenstijl’. In de periode 1840-1860 vormde hij 
een zeer belangrijke vernieuwing in de Nederlandse 
bouwkunst, onder invloed van denkbeelden en gebou
wen in Duitsland. Met name de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst maakte propaganda voor 
de rondbogenstijl die ze toepasbaar achtte voor bepaal
de gebouwtypen als stadhuizen en hospitalen. Hij was 
geschikt voor baksteen; de Grieks-classicistische zuil
en architraafstijl was volgens veel Maatschappij-leden 
alleen voor natuursteen geëigend. De baksteen werd in 
combinatie met industrieel gemaakte bouwmaterialen 
als zink, ijzer en terracotta toegepast. De rondbogenstijl 
vormt een antwoord van architecten op een zich indus
trialiserende maatschappij. Belangrijke architecten uit 
die tijd als I. Warnsinck en A.N. Godefroy bouwden in 
deze stijl, alsmede veel stadsbouwmeesters waaronder 
W.N. Rosé in Rotterdam en W.A. Scholten in 
Purmerend, later in Rotterdam (afb. 1). In de 
Stijlenthesaurus wordt de rondbogenstijl merkwaardig 
genoeg in verband gebracht met het ‘neoro-maans’ dat, 
volgens dezelfde Thesaurus, in de periode 1890-1915 
werd toegepast.

Er zijn nog andere voorbeelden te geven waar het 
MIP/MSP en de Thesaurus achterlopen bij ontwikke
lingen in de architectuurgeschiedenis als wetenschappe
lijke discipline. Neem het begrip Waterstaatsstijl. In de 
Thesaurus staat: ‘Naar het werk van de Waterstaats
ingenieurs en andere architecten genoemde classicis- 
tisch-eclectische bouwtrant (ca. 1830-70), waarbij klas

sieke motieven als zuilen, frontons, kroonlijsten en 
soms ook gotische motieven als kantelen, spitsbogen, 
boogfriezen, in een vrije interpretatie worden toege
past, vaak met contrast tussen gepleisterde details en 
schoon metselwerk; bij kerken komen vaak zuilenporti- 
co’s en torens met lantaarn- of koepelbekroningen 
voor.’ Onderzoekers die zich hebben beziggehouden 
met de Waterstaatsbemoeienis met de Nederlandse 
bouwkunst, wezen op overtuigende wijze op het ontoe
reikende van deze term.5 De Waterstaat schreef geen 
stijl voor. Waterstaatsingenieurs ontwierpen in de 
meeste gevallen niet zelf; ze beoordeelden gebouwen 
die de rijksoverheid bouwde of subsidieerde. De ont
werpers waren over het algemeen plaatselijke timmer
bazen.

Het begrip ‘eclecticisme’ wordt in de Thesaurus als 
een stijl omschreven. Gezaghebbende architecten uit de 
jaren zestig en zeventig van de negentiende eeuw, de 
invloedrijke J.H. Leliman voorop, beschouwden het 
niet als een stijl maar als een houding. De ontwerper 
moest er een vrijheid ten opzichte van de architectuur
geschiedenis op nahouden, al naar gelang opdrachtge
ver en gebouwtype. Kennis van de architectuurgeschie
denis was een belangrijk middel waarmee de architect 
zich wenste te onderscheiden van ambachtsbazen en 
ingenieurs. De emancipatie van de architect was in de 
periode 1850-1940 een belangrijke ontwikkeling - het 
ontwerpen van een gebouw werd vanaf het midden van 
de negentiende eeuw een beroep, niet zoals daarvoor 
een nevenactiviteit. Een goed voorbeeld van een eclec-

1 A.N. Godefroy, gebouw van de 
Koninklijke Nederlandsche 
Yachtclub (nu: Museum voor 
Volkenkunde), Rotterdam 
(1850-1851). (Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg, Zeist)

2 A. Salm, ontwerptekeningen 
voor landhuis Ma Retraite in 
Zeist, 1896. (Historisch-topogra- 
jische atlas, GA Amsterdam)
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3 A. Salm, Ma Retraite in Zeist, 1896. (Historisch-topografische atlas, GA Amsterdam)

tische houding is het landhuis Ma Retraite in Zeist (afb. 
2 en 3), ontworpen door Abraham Salm (1896). Salm 
presenteerde de opdrachtgever een aantal ontwerpen in 
verschillende stijlen. Een dergelijke werkwijze werd 
lange tijd als beginselloos beschouwd, een uiting van 
artistiek onvermogen. Salm, opgeleid aan de Franse 
Ecole des Beaux-Arts en prominent lid van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, was ech
ter niet de eerste de beste; hij demonstreerde in zijn 
ontwerpen zijn architectuurhistorische kennis. Afgezien 
van de kwaliteiten van het gerealiseerde ontwerp, is naar 
mijn mening het landhuis door deze achtergrond ook 
uit cultuurhistorisch oogpunt van belang. Uit dit voor
beeld blijkt dat cultuurhistorie meer inhoudt dan wat er 
in het MIP - impliciet - onder wordt verstaan.

Merkwaardig is dat in de Thesaurus het begrip ‘his
torisme’ met het begrip ‘eclecticisme’ wordt gelijkge
steld (circa 1850-1900). Dit toch zeer abstracte begrip is 
echter volkomen onbruikbaar als stijlcategorie.

Ook op het gebied van de vroege twintigste eeuw 
ontbreekt het aan theoretische interesse in het 
MIP/MSP, met uitzondering van de slogans van het 
Nieuwe Bouwen. De in de Thesaurus voorkomende 
aanduidingen ‘interbellum-architectuur’, ‘zakelijk- 
expressionistische stijl’ en ‘Delftse School’ zijn nauwe
lijks te zien als adequate stijlcategorieën. Weinig geluk
kig zijn de omschrijvingen ‘Dudok-trant’ en 
‘Wrightiaanse stijl’, waarin wordt verwezen naar de 
meest invloedrijke gebouwen van deze architecten: 
W.M. Dudoks stadhuis te Hilversum en F.L. Wrights 
Prairie Houses. Wright en Dudok waren architecten die 
zich gedurende hun loopbaan vernieuwden. Verschil
lende gebouwen van Dudok zelf hebben dan ook niet de 
kenmerken van wat in de Thesaurus de ‘Dudok-trant’ 
wordt genoemd: ‘kubistisch-expressionistische vormen 
(overstekende luifels, in- en uitspringende blokvormige 
of halfronde bouwmassa’s) en een toren motieP.

Dat de aanduidingen in de Thesaurus heel sterk op 
de uiterlijke verschijningsvorm van gebouwen zijn 
gericht en nauwelijks op theoretische opvattingen, 
wreekt zich. Uit de beschrijvingen in het MIP/MSP 
krijg ik de indruk dat men graag objecten wil herwaar
deren maar dat men niet verder komt dan een omschrij
ving in de zin van ‘goed voorbeeld van eclecticisme met 
neo-barokke inslag’. Verder was meer aandacht voor 
plattegronden op zijn plaats geweest.

Een ander belangrijk aspect dat in het MIP/MSP 
nauwelijks wordt belicht, is dat bouwtechnische ontwik
kelingen een belangrijk thema in de architectuurtheorie 
vormen. In het MIP/MSP zijn technisch interessante 
onderdelen slechts geïsoleerd bestudeerd en niet in ver
band gebracht met de vormgeving van gebouwen.6 
Vanaf circa 1840 werd in de architectuurtheorie gefilo
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sofeerd over de samenhang tussen constructie, materi
aalgebruik en vormgeving. Dit had zijn weerslag op de 
bouwpraktijk; bijvoorbeeld in de hierboven genoemde 
‘rondbogenstijl’.

Als de theoretische opvattingen in ogenschouw wor
den genomen, kan dat een bijdrage leveren tot het bepa
len van de kwaliteit van objecten of stedenbouwkundige 
complexen. Dat is van belang omdat de architectonische 
kwaliteit van de objecten in het MIP stiefmoederlijk is 
behandeld; het bepalen en onderhouwen daarvan is bij 
de selectie en registratie van monumenten van essen
tieel belang. In aanvulling op de gegevens van het MIP 
is het daarom raadzaam een breder theoretisch kader te 
scheppen. Dat kader is in bepaalde opzichten aanwezig 
op universiteiten en verenigingen die zich met de archi
tectuur en stedenbouw uit deze periode bezighouden. 
Naar mijn mening is voor het MIP/MSP hiervan, mede 
vanwege de haast die moest worden gemaakt, te weinig 
geprofiteerd.

De reeks Architectuur en stedebouw 1850-1940

De bovengenoemde aanmerkingen - de geringe aan
dacht voor architectuurtheorie en het nauwelijks onder
houwen van architectonische kwaliteit - gelden ook 
voor de ree\ts Architectuur en stedebouw 1850-1940 die de 
Rijksdienst (in samenwerking met Uitgeverij Waanders 
in Zwolle) tussen 1990 en 1996 publiceerde. De reeks is 
een ‘presentatie in woord en beeld van de MIP-resulta- 
ten per provincie en grote gemeente voor een breed 
publiek’.7 Alle provincies en de vier grote steden 
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag worden 
per deel behandeld. In de delen, die steeds door andere 
auteurs zijn geschreven, is veel aandacht voor wat in het 
MIP als de ‘cultuurhistorische context’ wordt gezien, 
namelijk de historisch-geografische en de sociaal-eco- 
nomische factoren die ten grondslag liggen aan trans
formaties van steden en platteland. De beeldredactie 
van de delen is over het algemeen uitstekend en naar 
mijn mening de belangrijkste reden om tot aanschaf 
daarvan over te gaan. In zijn eerder aangehaald artikel 
‘Omzien in bewondering’ noemt Nijhof de reeks 
Architectuur en stedebouw 1850-1940 als basis voor ver
der onderzoek.8 Dat gaat wel wat te ver. Voor de archi- 
tectuurhistoricus bieden de deeltjes, afgezien van mooie 
plaatjes, een flinterdun fundament, voor de historisch- 
geografen is de informatie ook allemaal gesneden koek. 
Er is Reen enkele aandacht voor architectuurtheoreti- 
sche opvattingen die ten grondslag lagen aan de vorm
geving van gebouwen. Ook de verouderde begrippen
lijst komt in deze delen weer (als bijlage) voor. De archi
tectuurhistorische waarden komen nauwelijks aan bod;
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over het algemeen is sprake van een ‘praatje bij een 
plaatje’. Hoewel de reeks Architectuur en stedebouw 1850- 
1940 in de eerste plaats voor een breder publiek is 
bedoeld, blijven ondanks deze brede gerichtheid de 
bezwaren staan. Het brede publiek heeft weliswaar geen 
behoefte aan gedetailleerde wetenschappelijke exposé’s, 
maar het hoeft ook niet met verouderde opvattingen te

worden geconfronteerd.
Het gaat te ver om ‘en detail’ alle delen te bespreken. 

Ik beperk me tot het laatst verschenen deel over de pro
vincie Utrecht (afb. 4).9 Net als in de andere delen wor
den eerst de ruimtelijke ontwikkelingen in de provincie 
tussen 1850 en 1940 geschetst. Dit gebeurt per geogra
fische regio: de Utrechtse Heuvelrug, het Veenweide-

UTRECHT MONUMENTEN INVENTARISATIE PROJECT

Architectuur en stedebouw 
in de provincie Utrecht |

4 De titelpagina van het deel over de provincie Utrecht in de reeks Architectuur en stedebouw 1850-1940 met een afbeelding van Ma 
Retraite van A. Salm na de restauratie.

gebied, de Gelderse Vallei en het Eemland. Een aparte 
paragraaf is gewijd aan de rol van de spoorwegen op de 
ruimtelijke orde (bijvoorbeeld in verband met villapar
ken en fabrieken). Hoewel deze ontwikkeling zich ook 
in andere provincies voordeed, wordt die alleen in dit 
deel breder uitgemeten.

Er is een zevental gebieden van bijzondere waarde 
beschreven. Vervolgens komt dan de hoofdmoot aan 
bod: de monumenten. In de delen uit de reeks is geko
zen voor een typologische behandeling van gebouwen. 
Dat wil echter niet zeggen dat hier sprake is van een 
analyse van een typologische ontwikkeling. Er worden 
slechts een aantal individuele gebouwen naar gebouwty- 
pe gerangschikt.

Opvallend is hoe weinig aandacht is geschonken aan 
interessante architectuurhistorische ontwikkelingen. 
Vanaf de jaren veertig van de negentiende eeuw verrees 
in de provincie Utrecht een aantal neogotische landhui
zen (bij voorbeeld aan de Langbroekerwetering). Dit 
fenomeen kan in verband worden gebracht met de 
bouwactiviteiten van koning Willem II. De vorst bouw
de neogotische paleizen in Den Haag en Tilburg en de 
plaatselijke aristocratie spiegelde zich waarschijnlijk 
graag aan de koning. Van invloed was verder het onder
wijs dat C. Kramm verzorgde aan de Utrechtse stadste
kenschool en als privé-docent; hierin was ruime aan
dacht voor de gotiek die door Kramm als geschikt uit
drukkingsmiddel voor kerken en landhuizen werd 
beschouwd.10 Zijn eigen werk getuigt hiervan: hij 
bouwde in gotische stijl kasteel Beverweerd bij 
Werkhoven (1835-1862) en de St. Josephskerk in 
Leusden-Hamersveld (1841). Ook auteurs als Van 
Straaten en Timmerman schonken in hun publicaties 
uit de jaren dertig en veertig aandacht aan de gotiek als 
uitdrukkingsmiddel voor genoemde gebouwtypen.

Ook zou enige substantiële aandacht op zijn plaats 
zijn geweest voor het ultra-katholieke St. 
Bernulphusgilde. Het Bernulphusgilde dat bestond uit 
geestelijken, architecten en kunstenaars, onder wie 
architect A. Tèpe, was in de provincie Utrecht zeer 
actief. Naar ontwerp van Tepe verrees in de tweede helft 
van- de negentiende eeuw een aantal kloeke, zorgvuldig 
vormgegeven en afgewerkte kerkgebouwen in gotische 
stijl. Ik mis in het boek niet zozeer een stilistische ont
leding van de gebouwen, schilderingen en altaren, maar 
een analyse van het cultuurhistorische belang van de 
kerken; hun plaats in de bouwpolitiek van de katholieke 
clerus in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Nu zou het voor de auteurs geen eenvoudige taak zijn 
om aandacht aan architectuurhistorische aspecten te 
schenken. Hoe moeten de opvattingen die aan gebou
wen en stedenbouwkundige complexen ten grondslag 
lagen in een dergelijke reeks worden behandeld zonder

in herhaling te vervallen? Immers, haaks op de provin
ciale aanpak staat het feit dat lokale verschillen in de 
periode 1850-1940 steeds geringer worden. De in de 
reeks gekozen oplossing - het negeren van architectuur- 
theoretische en architectuurhistorische aspecten - is 
echter de meest gemakkelijke en armoedige.

Als we het deel over de provincie Utrecht vergelijken 
met het eerste deel van een nieuwe reeks van de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg, Monumenten in 
Nederland (ook uitgegeven in samenwerking met 
Waanders in Zwolle) waarin dezelfde provincie wordt 
behandeld, dan valt op dat het laatstgenoemde boek, 
hoewel qua achterliggende pretenties minder hemelbe
stormend, voor de onderzoeker en geïnteresseerde leek 
eerder aan te raden is. Ook dit laatste boek is echter, 
voor wat de negentiende en vroege twintigste eeuw 
betreft, op architectuurtheoretisch gebied vrij summier. 
Voor een beter begrip van de bouwkunst uit deze perio
de is daarom nog veel werk te verzetten.

1 Handleiding Selectie en Registratie Jongere Stedeboww en 
Bouwkunst (1850-1940), Zeist/Utrecht 1991, p. 29.

2 [Noot 1], p. 30.
3 Hier wordt ook op gewezen in: K. Bosma, ‘Plaatjes van 

gebouwen’, Zeeland 2 (1993), nr. 3, p. 105.
4 M.C. Kuipers e.a., Stijlen-Thesaurus M1P/MSP, typoscript, 

Zeist 1994. Naar deze herdruk zal ik in het artikel verwij
zen.

5 Bijvoorbeeld: J.J.W.E van Agt, ‘Het tijdperk van de 
Waterstaatskerken’, Honderd jaar religieuze kunst in Neder
land 1853-1953, Utrecht 1953, p. 18; T.H. von der Dunk, 
‘Van Helvoort en de begrippen Waterstaatskerk en 
Waterstaatsstijl’, De Sluitsteen 3 (1987), nr. 2, pp. 26-30.

6 Dit is wel gedaan in: W.R.E van Leeuwen, ‘Woning en 
utiliteitsbouw’, H.W. Lintsen (hoofdred.), Geschiedenis van 
de techniek in Nederland, deel 3: Textiel; Gas, licht en elek
triciteit; Bouw, Zutphen 1993, pp. 197-231.

7 P. Nijhof, ‘Het MIP: omzien in bewondering’, Monumen
ten van een nieuwe tijd. Architectuur en stedebouw 1850-1940, 
Jaarboek Monumentenzorg 1994, Zwolle/ Zeist 1994, p. 
31.

8 Nijhof [noot 7], p. 31.
9 R. Blijdenstijn en M. Kooiman, Architectuur en stedebouw in 

de provincie Utrecht 1850-1940, Zwolle/Zeist 1996.
10 TJ. Boersma, ‘’’Tijdvakken van een ver verleden welke wij 

alzoo hopen te zien herleven”. Christiaan Kramm en zijn 
betekenis voor het bouwkunst-onderwijs en het 
“Gothische Architectuurteekenen” aan de Utrechtse 
“Stadsschoolen voor Teeken- en Bouwkunde” 1822-1866’, 
De Sluitsteen 5 (1989), nr. 3, pp. 83-113.
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Een sprekende sfinx

Het zendstation voor draadloze 
telegrafie bij Kootwijk

Jan Vredenberg *

In de jaren 1920-1923 werd bij Kootwijk op de Veluwe, 
in een landschap van heidevelden en zandverstuivingen, 
een zendstation gebouwd. Radio Kootwijk neemt in de 
Nederlandse architectuurgeschiedenis een bijzondere 
plaats in, omdat het één van de eerste grote ontwerpen 
in gewapend beton is waarbij veel aandacht werd 
besteed aan de vormgeving. Het zendstation had een 
belangrijke taak, omdat het de draadloze telegrafiever- 
binding verzorgde met Nederlands-Indië. Dat werd 
nodig, toen in 1914 als gevolg van de Eerste Wereld
oorlog problemen ontstonden met de telegraafkabels 
die op de zeebodem waren gelegd.1

Vooral vanuit Indië werd sterk op de komst van ra- 
diotelegrafie aangedrongen, omdat men zich daar geï
soleerd voelde vanwege verbroken verbindingen en 
censuur door de mogendheden die de kabelverbindin- 
gen beheersten. In de Malabarkloof bij Bandoeng ver
rees dan ook al in 1917 het Indische zendstation. Dit 
gebeurde onder leiding van ir C.J. de Groot, die in zijn 
Delftse proefschrift uit 1916 had gewezen op de moge
lijkheid van draadloze telegrafie over lange afstanden. 
Het enorme houten zendgebouw in ‘Indische’ stijl werd 
in 1947 door Indonesiërs - als daad van verzet - ver
woest.2

Het project te Kootwijk wordt in een rapport uit 
1923 omschreven als '(...) een Vredesverbinding, welke 
zoowel voor politiek-strategische als voor handelsdoeleinden 
zou worden gebruikt'Omdat men van een vredessituatie 
uitging - Nederland was immers neutraal in de oorlog 
kon men buiten het militair hoofdverdedigingsstelsel 
bouwen. Er werd om praktische redenen gekozen voor 
een terrein op de Veluwe. Daar waren weinig boven
grondse telefoon- en telegraafleidingen, die door de 
zenders konden worden gestoord. Verder was het 
gebied bij Kootwijk in handen van Staatsbosbeheer, een

overheidsinstelling, waardoor moeizame onderhande- 
lingen met particulieren niet nodig waren.4

De architect Julius Maria Luthmann (1890-1973) 
maakte in 1919-1920 het ontwerp voor het zendge
bouw, in 1920-1921 gevolgd door dat voor de waterto
ren (afb. 1 en 2).5 De watertoren werd tegelijk ook een 
lichtbaken voor vliegtuigen en luchtschepen, omdat in 
1921 werd besloten nachtvluchten in te voeren. (In dat 
jaar werd bij Parijs de grootste en krachtigste vuurtoren 
voor de luchtvaart gebouwd.6) Het pension (1920- 
1921), het transformatorgebouw en de eerste woningen 
(1921-1922) werden eveneens door Luthmann ontwor
pen.7 Het zendgebouw en de watertoren werden geheel 
in gewapend beton uitgevoerd. De architectuur wordt 
gekenmerkt door symmetrie en een zeer nadrukkelijke 
monumentaliteit. In detail doen de vormen aan het 
Duitse expressionisme denken, zoals bijvoorbeeld de 
‘prismatische’ vlakken rond de vensters in de zijgevels 
van het zendgebouw. De aanleg van het voorterrein 
herinnert aan barokke voorbeelden, terwijl de zware 
toren voor de machinehal associaties met middeleeuwse 
kathedralen oproept.

Tegenover deze indruk van een monumentale archi
tectuur, die de mogelijkheid tot allerlei associaties biedt, 
staat de opmerkelijke betonconstructie. Vooral het 
inwendige van de machinehal met de spantconstructie 
lijkt zeer functioneel. Om meer opheldering over deze 
enigszins tegenstrijdige indrukken te verkrijgen, was het 
nodig om zowel de bedoelingen van de architect als de 
technische eisen van de beton- en radiotechniek te 
betrekken bij het onderzoek naar de architectuur van dit 
gebouw.8

‘Een kathedraal van beton’

Het tot nu toe uitvoerigste onderzoek naar de architec
tuur van Radio Kootwijk werd verricht door Rob 
Dettingmeijer, Wessel Reinink en Juliette Roding, die 
in 1979 Hallo Bandoeng. Een kathedraal van beton op 
de Veluwe’ publiceerden in Wónen TA/BK. Zij achten 
invloed van de AEG-turbinefabriek van Peter Behrens 
in Berlijn en van de Duitse ‘mengeling van classicisme 
en expressionisme’ waarschijnlijk, maar zoeken de ver
klaring van de gekozen vormen in Kootwijk toch voor
namelijk dichter bij huis’.9 Zij gaan vooral in op de 
Amsterdamse School en de invloed van architecten als 
H.P. Berlage, K.P.C. de Bazel en Luthmanns leermees
ters W. Kromhout en H.A.J. Baanders. Verder komen 
zij, afgaand op Luthmanns eigen, enigszins misleidende 
uitspraken uit 1960,10 tot de conclusie dat hij een zeer 
grote vrijheid genoot. Het gebouw zou veel omvangrij- 
ker zijn geworden dan strikt noodzakelijk was.

2 Watertoren te Kootwijk. 
(Opname: Jan Vredenberg)

De grote bemoeienis van de firma 'Telefunken, de 
leverancier van de machinezender, met de bouw van 
Radio Kootwijk wordt in ‘Hallo Bandoeng’ niet bespro
ken. Luthmann blijkt echter - op aanraden van deze 
firma - in belangrijke mate het voorbeeld van het zend
station in Nauen bij Berlijn te hebben gevolgd (afb. 3). 
Telefunken maakte een eerste ontwerp voor het zend
gebouw te Kootwijk en een plattegrond voor het hele 
terrein met een bijbehorend dorp voor personeel. Ook 
de toepassing van beton berust op een idee van 
Telefunken; de invloed van de radiotechniek op het ont
werp strekt zich zelfs uit tot de wapening.11

Een ander onderwerp dat in ‘Hallo Bandoeng’ niet 
aan bod komt, is de invloed van de Finse architect Eliel 
Saarinen op de Nederlandse architectuur van omstreeks 
1910-1920; waarvan Radio Kootwijk een goed voor
beeld is. Er is trouwens ook een duidelijke wisselwer
king tussen Saarinens werk en dat van sommige Duitse 
architecten uit dezelfde tijd.

Op enkele van die Duitse architecten wordt hier 
nader ingegaan. In de eerste plaats is Hermann 
Muthesius, de ontwerper van ‘Nauen’, van belang. Hij 
probeerde een ‘type’ gebouw voor het radiostation te 
ontwikkelen, met soortgelijk resultaat als Fritz 
Schumacher enkele jaren eerder bereikte voor het ‘type’

crematorium. In Berlijn maakte Luthmann mogelijk 
kennis met schetsen voor betonarchitectuur van Erich 
Mendelsohn. Luthmanns poging om een vormgeving te 
vinden die op het gewapend beton is afgestemd leidde 
in ieder geval tot een opvallende verwantschap met ont
werpen van Mendelsohn. Waarschijnlijk speelde de 
Duitse ‘mengeling van classicisme en expressionisme’ 
een grotere rol dan door de auteurs van ‘Hallo 
Bandoeng’ wordt aangenomen.

Bouwplannen en bouwgeschiedenis

Wie over de lange oprijlaan vanuit het ‘radiodorp’ naar 
het zendstation gaat, ziet een monumentaal, symme
trisch gebouw voor zich oprijzen, waarvan de bestem
ming zich niet onmiddellijk laat raden. Het roept met 
zijn kerkachtige silhouet en massieve betonnen massa’s 
allerlei associaties op en is dan ook al menigmaal met 
een kathedraal, sfinx of tempel vergeleken. Vroeger, 
toen de as van de weg boven het gebouw werd voortge
zet door een hoge mast, was er geen twijfel over de 
bestemming mogelijk. De bijna 212 meter hoge masten 
waren achter het zendstation en op vijf punten van een 
denkbeeldige zeshoek er omheen geplaatst en zo bij de
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3 Hermann Muthesius, zendstation Nauen, 1917-1919. (Uit: W. Müller-Wulckow, Deutsche Baukunst der Gegenwart. Bauten der Arbeit 
und des Verkehrs, Berlijn 1929)

Zij  tINKS «
z/j Gévec eecwTS ViwuecvEL

4 Reconstructie ontwerp bedrijfs- 
huis ‘'Grootstation Holland’ van 
Telefunken, 1918. (Reconstructie 
door auteur, bron: Archief zend
station Kootwijk; Algemeen 
Rijksarchief ‘s-Gravenhage, 
Tweede Afdeling, Archief van 
het Hoofdbestuur der Posterijen 
en Telegrafie 1893-1926)

architectuur betrokken. Door het zesde punt liep de 
oprijlaan.

Volgens de Telefiinken-Zeitung was het gebouw zeer 
bewust als radiostation ontworpen: ‘Das Baugebilde 
sollte nicht einem Tempel, einem Bahnhof, oder einem 
Fabrikgebäude gleichen, sondern einer Radiostation. Es 
mußte seine besondere Note haben.’12

Voor het monumentale en mysterieuze karakter van 
het gebouw geeft Het Vaderland in 1955 een verklaring. 
Deze krant schrijft dan: ‘Op dat ogenblik was het hele 
terrein van radio’s, aethergolven en wat daar omheen 
staat, nog haast een geheimzinnig iets. Luthmann heeft 
dit mysterieuze willen uitdrukken in vormen, die aan de 
Egyptische herinneren. Hij vindt het nu “too much 
architecture” voor dat betonnen bouwwerk.’13

De ontwerpfase begon met een eerste plan van 
Telefunken uit begin 1918 voor een gebouw in baksteen 
en ijzer (afb. 4).14 De plattegrond en de indeling verto
nen al grote overeenkomst met de uitgevoerde versie. 
Het plan van Telefunken was een vereenvoudigde versie 
van het zendstation te Nauen, dat in 1917-1919 door 
Muthesius was gebouwd.

De ingenieurs W.M. de Brauw en E.F.W. Völter, die 
de leiding hadden over het elektrotechnisch gedeelte 
van ‘Kootwijk’, voerden voor Posterijen en Telegrafie 
het overleg met Telefunken. Omstreeks 1918 bezochten

zij het zendstation in Nauen en het bijbehorende ont
vangstation in Geltow. Zij kwamen tot de conclusie ‘(...) 
dat de bouw van een dergelijk groot werk, zoals tot op 
dat oogenblik nog nergens ter wereld was uitgevoerd, 
slechts tot stand kon komen door innige samenwerking 
met en voorlichting van een groote over veel ervaring 
beschikkende maatschappij’, waarmee zij Telefunken 
bedoelden.15

In 1918 arriveerde het plan van Telefunken op het 
bureau van de rijksbouwmeester in het eerste district 
van Landsgebouwen, H.Th. Teeuwisse.1*’ Vervolgens 
reisden Teeuwisse en Luthmann, die vanaf 16 mei 1919 
fungeerde als tijdelijk opzichter, begin 1919 naar Berlijn 
om zich op de hoogte te stellen van de bouwkundige en 
architectonische aspecten van het ontwerp. Van 
Telefunken kregen zij de raad in gewapend beton te 
bouwen.17 Men was namelijk in Nauen tot de onaange
name ontdekking gekomen, dat de zenders en antennes 
de neiging hadden om stroom op te wekken in nabijge
legen ijzerwerk en andere geleidende materialen. Dit 
verschijnsel, de inductie, leidde tot verzwakking van het 
uitgezonden signaal en verhitting van het bouwmateri
aal. De apparatuur in het oude gedeelte van het gebouw 
had tijdens de uitbreiding gewoon doorgewerkt, met als 
gevolg dat de metselaars hun vingers brandden aan de 
vochtige, geleidende specie.18

Telefunken stelde voor om in Kootwijk gewapend 
beton te gebruiken, omdat hierin minder ijzer werd ver
werkt dan in de vloeren en daken van een hal in bak
steen. Ook hout en spijkers werden zo vermeden. 
Verder wees men er op dat beton niet alleen onbrand
baar is, maar door verhitting ook niet vervormt, zoals 
dit wel bij een staalconstructie gebeurt. Een ander argu
ment was de snelle uitvoering, omdat met één materiaal 
werd gewerkt, terwijl men op ‘weinig kostbare wijze’ 
een ‘aesthetisch en overzichtelijk bouwwerk’ kon ver
krijgen.19

Luthmann moet na zijn terugkeer uit Berlijn onmid
dellijk aan het werk zijn gegaan, want in augustus 1919 
maakte Telefunken al een doorsnede van het gebouw, 
op basis van Luthmanns eerste plan. De plattegrond 
hiervoor werd door Teeuwisse ontworpen aan de hand 
van Telefunkens voorbeeld uit 1918.20 Voor de beton- 
techniek werd ir J. Emmen bij het project betrokken. 
Pas op 3 juli 1920, met terugwerkende kracht vanaf 1 
januari, werden Luthmann en Emmen als architect en 
ingenieur aangesteld, dus lang nadat zij hun eerste ont
werp hadden gemaakt.21

Van Luthmanns eerste ontwerp bleef slechts één 
doorsnede bewaard. Deze komt in hoofdlijnen overeen 
met de uiteindelijke versie. Het voornaamste verschil is 
te zien bij de venstertracering, waarin aanvankelijk de 
horizontaliteit werd benadrukt, terwijl deze later verti

caal is geworden. Het kathedraalachtige van het gebouw 
komt in het latere plan veel sterker naar voren.

Ook in Nauen was het kathedraalachtige benadrukt. 
Dit zendstation heeft een plattegrond in de vorm van 
een Latijns kruis, met een ‘vieringtoren’, ‘ähnlich wie 
(...) bei mittelalterlichen Kirchen’, zoals Muthesius 
opmerkt (afb. 3).22 Het verschil tussen de plattegronden 
van Nauen en Kootwijk ligt in het feit dat men in 
Nauen een bestaand gebouw in het nieuwe complex 
opnam, waardoor de kruisvormige plattegrond ont
stond.

Voor het Nederlandse zendstation, dat geen ‘dwars- 
schip’ met ‘vieringtoren’ zou krijgen, moest de indeling 
worden aangepast. Omdat Telefunken blijkbaar niet 
tevreden was met een toren aan de achterzijde, plaatste 
men in het plan de ingang bij de toren, tegenover de 
centrale mast. Teeuwisse en Luthmann keerden uitein
delijk de indeling van het gebouw helemaal om. De 
toren moest vervolgens worden verhoogd om de kabels 
naar de mast ver van het dak te houden. De meeste ele
menten van de Nauense plattegrond keerden echter - 
ook wanneer een technische noodzaak ontbrak - in 
Kootwijk op verkleinde en vereenvoudigde wijze terug. 
Zo nam Luthmann voor het voorterrein het Nauense 
voorbeeld over. Om het zendstation te bereiken moet 
men door de ingang van het terrein, die door hekpalen 
en twee kleine gebouwen wordt geflankeerd, waarna
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men langs de koelvijver bij het hoofdgebouw komt.23
Eind 1918, nog voordat Luthmann bij het ontwerp 

betrokken was, begon het werk in het Kootwijksche 
Zand, waarvan de leiding in handen was van 
Hoofdingenieur en Directeur der Telegrafie A.E.R. 
Collette. In december 1918 werd een smalspoorlijntje 
naar de spoorlijn Apeldoorn-Amersfoort aangelegd. De 
‘Heidemaatschappij’ verrichtte vervolgens met behulp 
van Amsterdamse werklozen het grondwerk op het 450 
hectare grote terrein ten zuiden van deze spoorlijn, dat 
in november 1919 klaar was. Vervolgens verrees een 
‘steenen directiegebouw’, dat het ‘Ingenieursgebouw’ 
genoemd werd. Eind 1920 werden de zes zendmasten, 
gebouwd door de firma Lehmann uit Reinickendorf, 
voltooid.24

Met het zendgebouw begon men op 16 juni 1920, 
waarna op 9 augustus de echtgenote van minister König 
van Waterstaat, officieel het eerste beton stortte. Bij 
deze gelegenheid werd in de voet van de toren een oor
konde geplaatst, waarvan een duplicaat naar het 
Rijksarchief ging; de eerste twee alinea’s van de tekst 
werden ook op een gedenkplaat in de hal aangebracht.

Het zendgebouw werd door de firma Braat te Delft 
en de N.V Internationale Gewapend Betonbouw te 
Breda uitgevoerd, de watertoren door de Hollandsche 
Maatschappij tot het maken van werken in gewapend 
beton te ‘s-Gravenhage en de firma Dubbelman te 
Schiedam. De aanbesteding vond onderhands plaats. 
De eerste bouwfase van het zendgebouw duurde van 16 
juni 1920 tot 16 augustus 1921. In 1923 was het vol
tooid. De bouw van de watertoren duurde van 3 okto
ber 1921 tot op 17 mei 1922.25

Het zendstation was ontworpen voor een lange-golf- 
zender, die niet alleen omvangrijk was, maar ook van
wege hitte en inductie veel ruimte nodig had. Door de 
snelle ontwikkeling van de korte-golftechniek en de 
radiolamp was het station al in 1921 verouderd. De 
lange radiogolven hadden een relatief beperkt bereik, 
dat men met krachtige zenders trachtte te vergroten. 
Nu bleek echter, dat de korte golven met minder ener
gie veel verder komen, omdat ze tussen de aarde en de 
atmosfeer heen en weer kaatsen. De technische vinding 
die het zenden met minder energie mogelijk maakte was 
de radiolamp. Dit toestel stelde nauwelijks nog eisen 
aan zijn behuizing. Het veel lagere energieverbruik en 
de kleinere apparatuur maakten grote gebouwen voor
taan overbodig. Daardoor kon later het misverstand 
postvatten dat het gebouw onnodig ruim was ontwor
pen. Het tijdschrift Sterkstroom vergeleek in 1927 het 
‘oude’ gebouw in Kootwijk met het onderkomen van de 
nieuwe korte-golfzender: ‘Eenerzijds een groot beton
nen gebouw met een antenne op zes masten van 210 m. 
hoogte; anderzijds een houten loodsje met vier of vijf
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houten palen, van lengte wisselend tussen 16 en 32 m.’26

''Kootwijk'’ in de kunsthistorische literatuur

Als gevolg van de opmerkelijke vormgeving zien we 
Radio Kootwijk sinds de jaren vijftig regelmatig in 
handboeken terug. Dennis Sharp spreekt van een 
monumentaal symbolisme zoals hij dit ziet bij architec
ten als Behrens, Hans Poelzig, Max Berg en Paul 
Bonatz.27 Arnold Whittick signaleert eveneens een 
opvallende monumentaliteit en vergelijkt het zendsta
tion met een Griekse tempel.28 Naar zijn mening 
behoort het station tot een overgangsfase van classicis
me naar moderne architectuur. De klassieke vormen 
werden steeds verder vereenvoudigd, maar klassieke 
proporties en symmetrie bleven nog aanwezig. 
Wolfgang Pehnt ziet het zendgebouw meer in een 
expressionistisch kader, terwijl Giovanni Fanelli wijst 
op de invloed van Berlage die op expressionistische en 
tegelijk rationalistische wijze is verwerkt.29

Het artikel van Dettingmeijer, Reinink en Roding is 
hierboven reeds besproken. Als belangrijkste 
Nederlandse invloed noemen zij Luthmanns leermees
ter aan de academie in Rotterdam, Willem Kromhout.30 
Ida Jager stelt in haar monografie over Kromhout: ‘Het 
radiostation brengt Kromhouts preoccupatie met afge
platte torens in herinnering, die hoge stompe torens, 
waaraan hij ‘zoo’n aangrijpend karakter’ toedichtte.’31

Functionaliteit

Een beschrijving door radiopionier J. Corver van het 
zendstation in Nauen laat er geen twijfel over bestaan 
dat daar de technici een grote rol speelden: ‘In de nieu
we stationsinrichting te Nauen (...) heeft de sterk- 
stroomtechnicus den toon aangegeven. In overzichte
lijkheid en bedrijfszekerheid staat het geheel volkomen 
op één lijn met een groote [elektrische] centrale. In de 
verdeeling der ruimte, de indeeling der schakelborden, 
heeft een ordenende en normaliseerende geest alles 
gebannen wat in oudere radiostations als een phantasti
sche artisticiteit aandeed. De rustige zekerheid van een 
technisch voldragen installatie is daarvoor in de plaats 
getreden.’ (afb. 6)32

Ook voor de meeste vormen van het zendgebouw in 
Kootwijk zijn radiotechnische of betontechnische oor
zaken aan te wijzen. En als men er een handboek op 
elektrotechnisch gebied uit die tijd op naslaat, wordt 
deze indruk versterkt.33 Daarom moet eerst in het kort 
worden aangeven wat reeds door Telefunken en ir 
Emmen werd vastgelegd (afb. 5).
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5 Zendstation Kootwijk, opstanden, doorsneden en plattegronden. (Uit: De Ingenieur 1923, nr. 12, p. 233)

6 Interieur van het zendgebouw te Kootwijk, oorspronkelijke toestand. (Het Nederlandse PTT-Museum, 's-Gravenhage)
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Gewapend beton is, vergeleken met andere materia
len, goed bestand tegen elektrische inwerking. In 
Duitsland had O. Berndt zijn onderzoeksresultaten op 
dit gebied al in 1913 gepubliceerd.34 Er waren twee 
soorten problemen: fysische en chemische. Het eerste 
bestond uit verhitting door inductie, waarvan het beton 
niet veel schade leed, maar waardoor het zendsignaal 
verzwakte. Chemische schade veroorzaakte roest aan de 
wapening. Deze kon dan door uitzetting het beton 
beschadigen. Om de verhitting te beperken mochten 
ijzerdelen niet te veel van elkaar geïsoleerd zijn. Tegen 
de chemische schade hielpen daarentegen juist onder
brekingen in de wapening. Het inductieprobleem was 
bepalend voor de constructie en daarmee ook voor de 
belangrijkste bouwmassa’s. De vormen van de spanten 
en de dakconstructie werden er door bepaald. De bin
nenruimte van de toren moest zeer wijd worden om de 
kabels ver van de wand te houden. Tegelijkertijd mocht 
men slechts een minimum aan wapeningsijzer toepas
sen, waardoor het beton zeer dik moest worden 
gemaakt. Het gevolg was dat de toren een zeer robuus
te vorm kreeg. Toch was er nog te veel ijzer verwerkt, 
want bij de eerste uitzending werd de toren gloeiend 
heet. Het probleem werd ‘opgelost’ met een afscher
ming van koperplaat.35

De machinehal moest aan speciale eisen voor de kli
maatbeheersing voldoen. De binnen- en buitenlucht 
moesten strikt gescheiden blijven door hoge, rechte 
wanden. Dit was nodig om condensvorming, die een

7 Völkerschlachtdenkmal, Leip
zig. In 1884 ontworpen door 
Bruno Schmitz, geopend bij de 
herdenking in 1913. (Uit: K.-J. 
Sembach e.a., 1910 Halbzeit der 
Moderne. Van de Velde, 
Behrens, Hoffinann und die 
Anderen, Stuttgart 1992, p. 181)

verwoestende invloed op de apparatuur had, tegen te 
gaan. Het meeste muurwerk en het dak werden dubbel
wandig uitgevoerd. Ook werden dubbele vensters aan
gebracht. Op deze wijze had men het klimaat in het 
gebouw onder controle.

Hoe weinig ruimte de architect bij de bouw van een 
zendstation kreeg, blijkt als Muthesius zich beklaagt 
over de gang van zaken in Nauen: ‘(...) bei der 
Großstation Nauen konnte der Architekt nicht von 
vornherein seinen Einfluß geltend machen: die allge
meine Anordnung der Räume und selbst die 
Hauptgesichtspunkte für den Aufbau der Massen des 
Gebäudes waren schon festgelegt.’36

Samenvattend kan worden gezegd dat door de radio
technische en materiaaltechnische eisen de plattegrond, 
de afmetingen, de materiaalkeuze en de materiaaldikte 
werden bepaald. Luthmann maakte dus geen vrij ont
werp, maar bewerkte bij wijze van spreken een ruwe 
vorm. In werkelijkheid zal er een voortdurende samen
werking met de ingenieurs zijn geweest.

Monumentaliteit

Er is een opvallende overeenkomst tussen Kootwijk en 
het in 1913 in gebruik genomen Völkerschlachtdenk
mal in Leipzig (afb. 7). Zowel het monumentale getrap
te silhouet van dit in 1884 door Bruno Schmitz ontwor
pen gedenkteken, als de aanleg en proporties van het

voorterrein dragen daartoe bij. Pehnt wijst op de schijn
baar tegenstrijdige combinatie van een toren met een 
grotachtige ruimte, die kenmerkend is voor dergelijke 
monumenten uit de periode na 1871.37 Deze kenmer
ken zijn ook terug te vinden bij veel expressionistische 
ontwerpen, bijvoorbeeld bij de Einsteinturm van 
Mendelsohn (afb. 17).

Bij de zendstations in Nauen en Kootwijk herinnert 
de ingangshal aan een crypte; door de bakstenen bogen 
is dit in Nauen het sprekendst. Vanuit deze lage, brede 
ruimte voeren trappen naar de hoofdverdieping met de 
machinehal en verder naar de trappenhuizen. In 
Kootwijk staat boven deze duistere hal een zware, mas
sieve toren. In Nauen is boven de pseudo-crypte een 
ontvangstzaal voor bezoekers, die door het personeel 
Kaisersaal genoemd werd.38 Mogelijk gebeurde dit naar 
aanleiding van een bezoek van keizer Wilhelm, maar 
het is ook een aardige overeenkomst met de ‘westwer- 
ken’ van Romaanse kerken, waar ook de twee traptorens 
aan herinneren. Juist door het ontbreken van directe 
historische vormcitaten zijn zowel middeleeuwse als 
barokke associaties mogelijk.

Een op barokke voorbeelden geïnspireerde platte
grond had bij industriële en technische bouwwerken in 
Duitsland al een traditie sinds het begin van de negen
tiende eeuw. In de jaren na 1820 verschenen verschei
dene zoutziederijen met een barokke of classicistische 
aanleg. Symmetrie en regelmatige ordening langs door 
wegen gevormde assen werden kenmerkend. In de 
tweede helft van de negentiende eeuw volgden de 
kolenmijnen en geleidelijk drong de ‘barokke’ aanleg 
ook door tot andere categorieën van de industriële 
architectuur. Ordelijkheid en overzichtelijkheid waren 
de voornaamste argumenten voor een dergelijke

8 Fritz Schumacher, crematorium in Dresden-Tolkewitz, 1909. 
(Uit: H. Frank e.a., Fritz Schumacher. Reformkultur und 

Moderne, Stuttgart 1994, p. 217)

opzet.39
Niet ieder technisch bouwwerk liet zich in een der

gelijk patroon dwingen, maar een zendstation bood 
alleen al vanwege de vereiste koelvijver goede mogelijk
heden. Muthesius kreeg met het radiostation een geheel 
nieuw soort opdracht. De oplossing die hij voor dit pro
bleem koos, vertoont zowel wat plattegrond als wat 
fa^ade betreft veel verwantschap met de resultaten die 
Schumacher in 1909 had bereikt bij het crematorium 
van Dresden-Tolkewitz (afb. 8). Schumacher was even
als Muthesius lid van de ‘Deutscher Werkbund’.

De monumentale Duitse architectuur waarmee 
Luthmann via Nauen in aanraking kwam, sloot goed 
aan bij het werk van Saarinen, dat Luthmann uit zijn 
opleidingstijd kende. Zo toonde Albert Otten, bij wie 
Luthmann enige tijd werkte, niet alleen grote belang
stelling voor Saarinen, maar reisde hij in 1913 ook naar 
Helsinki.40

In 1950 wordt, naar aanleiding van het overlijden van 
Saarinen, door J.P. Mieras in een artikel in het 
Bouwkundig Weekblad gewezen op de grote invloed van 
deze architect in Nederland. De auteur schrijft dat 
Saarinen vooral tussen 1910 en 1920 bekend was door 
werk zoals de grote kerk te Dorpat (nu Tartu, in 
Estland), het station te Helsinki en de voorstad 
Munksnas Haga bij Helsinki.41

Finland behoorde tot de kleine landen die aan het 
eind van de negentiende en het begin van de twintigste 
eeuw op etnische gronden hun zelfstandigheid wilden 
bewijzen. Dit onafhankelijkheidsstreven leidde tot een 
sterk nationaal georiënteerde kunst, waarbij men zich 
beriep op het eigen verleden en de volkskunst.42 
Saarinens architectuur werd door buitenlandse invloe
den al snel minder ‘nationaal-romantisch’; daarbij nam 
zijn roem alleen maar toe. Hij ontwikkelde omstreeks 
1906-1907 een monumentale architectuur voor open
bare en overheidsgebouwen aan de hand van Duitse en 
Oostenrijkse voorbeelden. In 1907 bezocht hij Behrens 
en ook J.M. Olbrich. Naast de romantische, op de 
volkskunst gerichte architectuur, kreeg ook deze monu
mentale bouwkunst grote betekenis voor Nederlandse 
architecten.

De zeer treffende typering van Saarinens werk door 
Carolus Lindberg uit 1923 brengt precies datgene naar 
voren, wat Luthmann moet hebben aangesproken: 
‘Daarna [na het ontwerp voor het Vredespaleis in Den 
Haag] behaalde Saarinen de hoogste bekroning in de 
prijsvraag voor het Finsche parlementsgebouw. De 
eigenaardigheden dezer ontwerpen zijn strenge, rechte 
lijnen, waarbij het effect alleen berust op de verhoudin
gen en de monumentaliteit verkregen is door de versie
ring op eenige weinige punten aan te brengen. In deze 
manier zijn het station te Helsingfors [Helsinki], de
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9 Eliel Saarinen, prijsvraagontwerp voor een parlementsgebouw te 
Helsinki, 1908. (Uit: M. Hausen e.a., Eliel Saarinen. Projects 
1896-1923, Hamburg 1990, p. 294)

stadhuizen te Joensuu en Lahti uitgevoerd.’43
Bij een vergelijking van de monumentale voorzijde

van het radiostation met Saarinens ontwerp voor het 
parlementsgebouw van Helsinki valt op dat beide 
gebouwen een symmetrische compositie van horizonta
le en verticale blokvormige bouwmassa’s bezitten (afb. 1 
en 9). Ook de verhouding tussen muurvlakken en ven
sters is op soortgelijke wijze uitgewerkt. Dit is goed te

zien bij de stompe, robuuste torens, die zowel bij 
Luthmann als bij Saarinen zijn voorzien van drie smal
le, hoge vensters, die aansluiten op het beeldhouwwerk 
boven de ingang. Een ander Nederlands voorbeeld, 
waarbij Saarinens parlementsgebouw nog meer werd 
nagevolgd was het ‘Ontwerp voor een monumentaal 
gebouw’ van W. Noorlander, dat in 1922 werd gepubli
ceerd (afb. 10).44

Een overeenkomst met Saarinens parlementsgebouw 
ligt niet alleen op grond van stilistische overeenkomsten 
voor de hand. Met het thema parlementsgebouwen had 
Luthmann nog kort voor zijn aanstelling bij 
Landsgebouwen geworsteld, toen hij tevergeefs tracht
te het diploma ‘Voortgezet en Hooger Bouwkunst- 
Onderricht’ (VHBO) te behalen. Hij kreeg als eindpro- 
ject ‘een regeringscentrum bestaande uit een enorme 
volkshal, een parlementsgebouw en acht ministeries’.45

Vooral Saarinens station van Helsinki genoot al snel 
grote internationale bekendheid, en werd door Karl 
Ernst Osthaus mooier dan alle Duitse stations genoemd 
(afb. 11).46 In 1914-1916 ontwierpen Bonatz en 
Friedrich Scholer het station van Stuttgart, waarbij zij 
zich door het station in Helsinki lieten inspireren.47 
Mendelsohn schetste in 1915 ook een station dat ver
want is aan Saarinens voorbeeld.48

De achtergevel van Luthmanns zenderhal (afb. 12) is 
al wel vergeleken met Behrens’ turbinefabriek, waar een

11 Eliel Saarinen, Station te Helsinki, ontwerp 1909. (Uit: M. Hausen e.a., Eliel Saarinen. Projects 1896-1923, Hamburg 1990, p. 300)

10 W. Noorlander, ‘Ontwerp 
voor een monumentaal gebouw ’. 
(Uit: Vademecum der Bouw
vakken 37 (1922), nr. 24, plaat 
24) 12 Achterzijde van het zendstation Kootwijk. (Opname: Jan Vredenberg)
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13 J.M. Luthmann, badhuis, gepubliceerd in 1919. (Uit: Wendingen 1919, nr. 4, p. 6)
15 Eliel Saarinen, Lindgren en Gesellius, landhuis Hvittrask, nabij 
Helsinki, 1902. (Uit: M. Hausen e.a., Eliel Saarinen. Projects 
1896-1923, Hamburg 1990)

groot venster door pylonen geflankeerd wordt; de zijge
vels van beide gebouwen tonen de pijlers van de span
ten. Maar ook voor de achterzijde ligt een vergelijking 
met werk van Saarinen meer voor de hand. Zenderhal 
en achtergevel lijken - uitwendig en inwendig - geïnspi
reerd door de uitgevoerde versie van het station van 
Helsinki. Boven de stationsingang in de westgevel 
bevindt zich een zelfde boogvenster, in een vergelijk
baar massief hoekig bouwblok, geflankeerd door veel
hoekige uitbouwen, die in kleinere vorm ook in 
Kootwijk tot de compositie behoren. Het grote in 
rechthoekige ruiten onderverdeelde boogvenster van de 
hoofdingang van dit station zien we - inclusief de boog
vormige, geprofileerde omlijsting - ook terug in 
Luthmanns badhuisontwerp uit 1918-1919 (afb. 13).

De invloed van Saarinen is ook de verklaring voor het 
grote contrast tussen de vormgeving van het pension 
voor ongehuwde ambtenaren (later hotel) en het zend- 
gebouw. Bij Saarinen is - evenals bij de door hem zo 
bewonderde Weense architect Olbrich - een duidelijk 
verschil in de architectuur van openbare gebouwen en 
landhuizen te zien. Terwijl de monumentale symmetri
sche openbare gebouwen ondanks hun nieuwe geome
trische vormentaal in wezen classicistisch zijn, speelt 
inspiratie uit de landelijke bouwtraditie in de landhuis- 
bouw een grote rol. De vormentaal die Luthmann bij 
het ambtenarengebouw gebruikt, lijkt grotendeels ont
leend aan het landhuis ‘Hvittrask’, dat Saarinen voor 
zichzelf bouwde. De stenen onderbouw, de horizontale 
planken van de bovenverdieping, het brede oversteken

de dak en het spitsboogportaal in de onderbouw 
demonstreren dit (afb. 14 en 15).

Symboliek

Het radiostation bij Kootwijk is - zonder nadere uit
werking - door Dettingmeijer, Reinink en Roding al 
met een sfinx vergeleken.49 Luthmann gebruikte, zoals 
gezegd, bewust egyptiserende vormen om het mysteri
euze van de radio uit te drukken. Inderdaad vertoont 
Radio Kootwijk in geabstraheerde vorm overeenkomst 
met de sfinx bij Gizeh. Het gebouw heeft een ‘romp’ 
met ‘voor- en achterpoten’ en een ‘kop’ van waaruit de 
berichten de wereld in gaan.

14 Ambtenaren gebouw, Radio Kootwijk. (Opname: Jan 
Vredenberg)

Behalve de ‘sprekende sfinx’ zijn er voorbeelden 
genoeg waarin men pogingen van Luthmann kan zien 
om aan ‘de idee radio’ op een symbolische wijze uit
drukking te geven. Sommige voorbeelden kan men ver
moeden, andere zijn aan te tonen. De prismatische vor
men, die ook te zien zijn in de plattegrond van het mas- 
tencomplex, kunnen een verwijzing naar het radiokris- 
tal zijn. Ook de schaalvormige openingen naar de vier 
windrichtingen in de torenkop lijken naar de interna
tionale verbindingen te verwijzen.

Zonder meer duidelijk is de sculptuur van H.A. van 
den Eijnde boven de ingangspartij: een sprekend hoofd, 
geflankeerd door twee met hun handen aan hun oren 
luisterende vrouwen, de één met Aziatische, de ander 
met Europese gelaatstrekken. De drie hoofden zijn 
tegen een achtergrond van gegolfde lijnen aangebracht: 
radiogolven. Bijna ten overvloede zijn links- en rechts
onder naast de centrale kop de woorden ‘RADIO’ en 
‘STATION’ te lezen. Het tijdschrift Radio-Nieuws 
spreekt in dit verband van een ‘sphinx-achtige kop’.50 
Boven het boogvenster aan de achterzijde is een adelaar 
aangebracht, die uit het beton lijkt op te stijgen.

De spaarzame, symbolische sculptuur heeft zijn voor
lopers in Nauen. Muthesius, die bewust weinig orna
ment toepaste, zegt hierover: ‘In dem Giebeldreieck 
befindet sich der einzige Schmuck des Gebäudes, eine 
Art plastischer Vignette von Professor Petrich. Zwei 
Männer, die die Weltkugel umspannen, sollen als 
Sinnbild der spielenden Überwindung von Raum und 
Zeit dienen, die die drahtlose Telegraphie gebracht 
hat.’51 Hetzelfde motief werd overigens ook toegepast

bij het monument voor C.J. de Groot, de grondlegger 
van de radiotelegrafie met Nederlands-Indië, op het 
Tjitaroemplein in Bandoeng.52

Luthmann was een uitgesproken voorstander van 
symbolische architectuur. Deze voorkeur werd in 
belangrijke mate geïnspireerd door het in 1917 versche
nen boek Der Geist der Gotik van de Duitse kunstcriticus 
Karl Scheffler. Toen het boek, dat verscheidene drukken 
beleefde, verscheen, was er vooral onder de Duitse 
expressionisten een grote belangstelling voor de gotiek. 
Scheffler stelt ‘de Griekse geest’ en de ‘geest van de 
gotiek’ tegenover elkaar als gedachtenwerelden die 
altijd al hebben bestaan, altijd al tegengesteld waren en 
ook steeds tegenpolen zullen blijven. De ‘Griekse geest’ 
streeft naar een theoretische grondslag, naar idealen, 
waaraan ook de kunst moet voldoen, terwijl men zich bij 
de ‘geest van de gotiek’ een kunst vanuit de fantasie en 
het gevoel moet voorstellen. De ideale mengvorm van 
beide uitersten werd volgens Scheffler in de Egyptische 
kunst bereikt. De sfinx is voor hem symbolisch voor de 
Egyptische kunst.55

In het eerste deel van Moderne houwkunst in Nederland 
uit 1932 bespreekt Luthmann de verhouding tussen 
vorm en functie als volgt: ‘Het technisch probleem kan 
(...) gesplitst worden in een functioneel-technisch 
bestanddeel [bruikbaarheid] en een constructief mecha
nisch bestanddeel [degelijkheid], die men, samenvat
tend, mechanische functies zou kunnen noemen. Het 
vormprobleem houdt de vraag in welke ideëele (religi
euze, sociale, in ‘t algemeen symbolische) strekking het 
bouwwerk heeft. Dit laatste bepaalt mede de uitdruk
king daarvan, en de intensiteit waarmede dit geschiedt 
(of niet geschiedt) is typeerend voor een tijdperk.’54 (...) 
‘De indrukwekkendste bouwwerken, die de geschiede
nis kent, zijn die, waarbij de mechanische functies 
geheel opgaan in de ideëele strekking. Het zijn die 
bouwwerken welke in symbolen uitdrukking geven aan 
geestelijke ervaring, of wel de religieuze ontroeringen 
van een tijdperk tot uitdrukking brengen. Een dergelij
ke kunst bewonderen we in bouwwerken als de 
Egyptische pyramide, de Griekse en Hindoe tempel, de 
Gotische kathedraal.’55

Luthmann geeft hier in grote lijnen Schefflers ideeën 
weer over het symbolische in de architectuur, die een 
bladzijde verder met een citaat over middeleeuwse ves
tingbouw worden bevestigd: ‘Das Einfache wirkte nicht 
mehr nüchtern zweckhaft, sondern wie ein Symbol des 
Dräuenden und Wehrhaften. Diese Übersteigerung ins 
Symbolische aber ist einer der wesentlichen Züge alles 
Gotischen’.56

Luthmanns belangstelling voor Egyptische bouw
kunst heeft wellicht ook Nederlandse voorlopers. In
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mentaal betreft echter technische beperkingen: het 
bleek niet goed mogelijk de juiste bekisting voor ‘bio- 
morfe’ rondingen te maken, waardoor men voor som
mige delen van de Einsteinturm baksteen en pleister 
moest gebruiken. Dergelijke rondingen werden pas in 
1923 met succes toegepast bij de bouw van het planeta
rium in Jena.66

Ondanks zijn vergelijking met het dierlijk lichaam 
paste Berlage bij zijn ontwerpen dan ook meer geome
trische vormen toe. Zelfs A. Eibink, die verscheidene

‘organische’ woonhuizen met grillige, afgeronde vor
men ontwierp, maakte in zijn met J.A. Snellebrand ont
worpen plan voor een betonnen kerk in Elshout (1915) 
gebruik van meer prismatische vormen. Hoewel hij stelt 
dat het gewapend beton bij wijze van spreken van een 
dood materiaal getransformeerd kan worden tot een 
levend organisme, heeft zijn kerk met het motto ‘Leo’ 
door de hoekige vormen meer weg van een kwaadaardig 
insect dan van een leeuw.67

16 Station, schetsen van Erich Mendelsohn uit 1914-1915.

1960 schrijft hij dat hij op de cursus ‘Voortgezet en 
Hooger Bouwkunst-Onderricht’ (VHBO) onder ande
ren naar ‘profeten’ als De Bazel en J.L.M. Lauweriks 
luisterde. Ook volgde hij lessen bij Van den Eijnde.57 
Dettingmeijer, Reinink en Roding schrijven over De 
Bazels ‘oosterse oriëntatie en diens verleden met 
Lauweriks waarbij hij zich expliciet op de kunst en 
architectuur van Egypte had geïnspireerd’.58

Zeker is, dat Luthmann in 1932 een grote waardering 
voor De Bazel had: ‘Zijn bouwwerken staan eigenlijk 
afzijdig van alle strijd, van alle evolutie en tijdelijke 
waarden.’59 De ‘oosterse oriëntatie’ is overigens het 
meest expliciet in de sculptuur van Van den Eijnde, die 
enige tijd ‘rijksbeeldhouwer’ was en op het bureau van 
Teeuwisse onder andere voor Kootwijk werkte.

Mendelsohns betonarchitectuur

Het is opmerkelijk dat in Duitsland in dezelfde tijd ook 
een sfinxachtig betonnen bouwwerk is ontstaan: de 
‘Einsteinturm’ in Potsdam (afb. 17) van Erich 
Mendelsohn (1887-1953). Dit gebouw, een zonne- 
observatorium, werd al in 1917 ontworpen, maar pas in 
1920-1924 uitgevoerd.60 Zowel de Einsteinturm als het 
Kootwijkse zendstation staan als opvallende, compacte 
bouwwerken in het landschap. Het grijswitte beton 
contrasteert met de omgeving. Er is niet geprobeerd de 
architectuur in het landschap in te passen. Beide bouw
werken zijn technische ‘eilanden’. Deze benadering is 
het uiterste tegendeel van Muthesius’ aanpak: hij wilde 
weliswaar bouwmassa’s die zouden standhouden tegen
over het weidse landschap bij Nauen, maar streefde er 
naar, zijn gebouw in de omgeving te laten passen.61

Luthmann week voor de vormgeving van zijn beton
nen gebouw dus aanzienlijk af van de vormgeving van

Nauen. Mogelijk kreeg hij hiervoor ideeën aangereikt 
via de contacten met Telefunken, dat de toepassing van 
beton voorstelde. Siemens & Halske en de AEG, die in 
Telefunken samenwerkten, waren bij de bouw van de 
Einsteinturm betrokken. Zij schonken niet alleen geld, 
maar leverden eveneens, op eigen kosten, de elektrische 
installaties voor het laboratorium.62

Toen Luthmann in het voorjaar van 1919 in Berlijn 
was, werd onder de titel ‘Architektur in Eisen und 
Beton’ in de galerie van Paul Cassirer een tentoonstel
ling gehouden met schetsen van Mendelsohn. Wellicht 
zag Luthmann op deze tentoonstelling, behalve de 
schetsen voor de Einsteinturm uit 1917, ook een schets 
van een station uit 1915, waarin de invloed van 
Saarinens station van Helsinki is te zien (afb. 11 en 
16).63 De verticale geleding van de zijgevel en de fagade 
met het door massieve uitbouwen geflankeerde venster 
vertonen een verbluffende overeenkomst met 
Luthmanns machinehal in Kootwijk. In Mendelsohns 
schetsen is vaak een combinatie van expressieve vormen 
en monumentaliteit te zien. Ook de Einsteinturm is axi
aal van opzet.

Pehnt vergelijkt de Einsteinturm met een ‘Sphinx mit 
vorgeschobenen Tatzen’.64 Een verschil met Kootwijk is 
echter de ‘organische’ vormentaal, waardoor het 
gebouw meer een levend wezen lijkt. Het ‘organische’ 
van de betonbouw wordt, zonder dat deze term gebruikt 
wordt, door Berlage in zijn Studies over bouwkunst, stijl en 
samenleving treffend getypeerd: ‘Vergelijkt men toch 
met het nieuwe materiaal het dierlijk lichaam, dan is er 
een groote overeenstemming tusschen beide, omdat 
beide hebben een kern; het ijzer bij het een, het been
derengestel bij het ander; terwijl het vleeschelijk omhul
sel vergeleken zou kunnen worden met het omhulsel 
van beton.’65

Dit ‘organische’ van de constructie had wat de vor-

17 Erich Mendelsohn, Einstein
turm te Potsdam, ontwerp 1917- 
1920, uitvoering 1920-1924. 
(Opname: Jan Vredenberg)
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De plaats van Radio Kootwijk binnen Luthmanns werk

Over Luthmanns vroege werk is weinig bekend. Na zijn 
opleiding tot bouwkundig tekenaar in Rotterdam was 
hij van 1912 tot 1915 werkzaam voor de dienst 
Gemeentewerken in Den Haag. Voor zijn verdere 
opleiding verhuisde hij naar Amsterdam. Naast zijn stu
die was hij ook werkzaam op de architectenbureaus van 
Albert Otten (Rotterdam), Eduard Cuypers en H.A.J en 
J. Baanders (beide in Amsterdam).68

In 1917 won Luthmann een prijsvraag van 
‘Architectura et Amicitia’. Daarna nam hij regelmatig 
deel aan prijsvragen. De meeste van zijn gepubliceerde 
werken zijn al dan niet bekroonde prijsvraagontwerpen. 
In 1919 werden in Wendingen enkele ontwerpen voor 
een badhuis en een hotel-pension afgebeeld, die moge
lijk tot deze categorie behoren. De symmetrie en het 
expressieve gebruik van geometrische vormen vertonen 
overeenkomst met Kootwijk.69 Uit zijn periode bij 
Landsgebouwen is alleen de uitbreiding van het voor
malige postkantoor in Aalten bekend, een onopvallend 
houten gebouwtje.70 Verder vertoont het postkantoor in 
Ruurlo (1921-1922) een sterke overeenkomst met het 
hotel-pension van Radio Kootwijk. Het kantoor met 
zijn kenmerkende, breed overstekende kap werd door 
Landsgebouwen ontworpen, maar de architect is onbe
kend.71

Luthmann vestigde zich na zijn eervol ontslag in 
1923 als particulier architect in Den Haag. Met beton- 
architectuur hield hij zich niet meer bezig. Hij ontwierp 
onder andere een kerk, een school, een interieur en een 
winkelpui. Zijn werken toonden steeds meer de invloed 
van W.M. Dudok. Niet uitgevoerde ontwerpen, zoals 
het paleis voor de Volkenbond en het raadhuis van 
Enschede, laten duidelijk zien dat Luthmanns voorkeur 
voor monumentaliteit en symmetrie niet goed samen
ging met de opvattingen van Dudok.72

Nadat Luthmann de Haagse raadhuisprijsvraag had 
gewonnen, was hij van 1934 tot 1943 opnieuw in tijde
lijk dienstverband bij Gemeentewerken. In 1942 werd 
naar zijn ontwerp voor het Gemeentelijk Energiebedrijf 
een monumentaal transformatorstation gebouwd, dat 
stilistisch al zeer sterk verwant is aan de na de oorlog 
uitgevoerde versie van het raadhuis. De symmetrische 
blokvorm is gedecoreerd met baksteenpatronen en 
doorbroken door een reeks ronde ventilatieopenin
gen.73 Monumentaliteit en symmetrie bepaalden ook 
het nooit uitgevoerde ‘representatieve gedeelte’ van het 
Haagse raadhuis. Dit monumentale blok met een voor
terrein met vijver herinnert aan Nauen en Kootwijk.

In 1929 werd bij een typering van de architecten, die 
voor de besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis 
van Den Haag waren uitgenodigd, in een brief geschre

ven dat Luthmann een ‘kalm persoon’ was, die hulp 
nodig zou hebben voor het ‘technisch gedeelte’.74 Deze 
typering lijkt niet geheel onterecht, aangezien hij vaker 
met ingenieurs samenwerkte. Dit was het geval bij zijn 
eerste grote opdracht, het radiotelegrafisch zendstation 
te Kootwijk, maar bijvoorbeeld ook bij zijn kerk aan de 
Rietzangerslaan in Den Haag. Het valt echter wel op, 
dat Luthmann vaak uit eigen beweging bijzondere con
structies in zijn ontwerpen opneemt, zoals de grote gla
zen overkapping in het niet uitgevoerde ontwerp voor 
het raadhuis van Enschede. Hij zag blijkbaar zijn eigen 
beperkingen en schakelde, indien nodig, hulp in.75 Bij 
zijn laatste projecten werkte hij samen met de architect 
W. Prent.76

Maar wellicht spijkerde Luthmann zijn kennis intus
sen bij, want in 1929-1930 was hij VHBO-docent en 
van 1934 tot 1936 tijdelijk assistent aan de Technische 
Hogeschool te Delft.77 In 1965 was hij lid van de jury 
voor de ‘A.J. van Eckprijs’ voor gebouwen met een goed 
geïntegreerde constructie. Al met al lijkt het met de 
technische kennis dus wel mee te vallen.78

Conclusie

Bij het ontwerp van het zendstation bij Kootwijk beïn
vloedden zeer gecompliceerde radiotechnische en 
bouwkundige eisen elkaar. Zo ontstonden bijvoorbeeld 
nieuwe technische problemen, die ook de vormgeving 
beïnvloedden, doordat de plattegrond - om architecto
nische redenen - ten opzichte van het oorspronkelijke 
plan werd omgekeerd. Steeds heeft Luthmann bena
drukt dat zijn voorkeur naar baksteen uitging. Toch 
heeft hij aan het zendgebouw een vorm meegegeven, 
die zich goed leent voor het gewapend beton. 
Bovendien is hij erin geslaagd de grens tussen technisch 
bepaalde en vrij ontwikkelde vormen onzichtbaar te 
maken.

Door de snelle ontwikkeling van de radiotechniek 
was het gebouw al bij oplevering achterhaald. Het is bij 
uitstek het product van een zeer bepaalde tijd. Het had 
niet kunnen ontstaan vóór het ontwerp van het zendsta
tion Nauen in 1917 en niet na 1921.

Stilistisch heeft het ontwerp meer verband met de 
monumentale werken van architecten als Eliel Saarinen, 
Peter Behrens en Hermann Muthesius, dan met de 
Amsterdamse School. Ondanks zijn opleiding in 
Amsterdam (1915-1919) heeft Luthmann slechts weinig 
ontwerpen gemaakt die zonder meer tot de 
Amsterdamse School zijn te rekenen. Er zijn overeen
komsten tussen Kootwijk en schetsen voor betonarchi- 
tectuur van Erich Mendelsohn, die Luthmann mogelijk 
kende. Ook daar gaat het om monumentale, axiale ont

werpen, waarvan er één duidelijk door Saarinen beïn
vloed is.

Al snel na Kootwijk zien we een sterke invloed van
W.M. Dudok op Luthmann. Een voorkeur voor monu
mentaliteit en symmetrie blijft echter ook bestaan, zoals 
bijvoorbeeld blijkt uit schetsen voor de wederopbouw 
van Rotterdam uit 1941.79

Hoewel Luthmann pas in 1960 enigszins positief over
Radio Kootwijk schreef, is het zijn hoofdwerk gewor
den. Het Haagse raadhuis, waaraan hij van 1933 tot zijn 
overlijden in 1973 bleef werken, kreeg nooit dezelfde 
waardering en werd niet voltooid.80
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Panorama ’y op papier

Twee prijsvraagontwerpen 
van G.B. Salm en 
A. Salm GBzn

Norbert E. Middelkoop*

Voor Coert Peter Krabbe, 

ter gelegenheid van zijn promotie

Het Panoramagebouw aan de Plantage Middenlaan te 
Amsterdam geldt als de kroon op de ontwikkeling van 
het Plantage-gebied in de tweede helft van de negen
tiende eeuw. Aan de bouw ervan ging een besloten prijs
vraag vooraf, waarover De Opmerker - een van de twee 
Nederlandse architectuurtijdschriften in deze tijd - op 
26 augustus 1877 het volgende bericht: ‘Het plan 
bestaat, om alhier een Panorama-gebouw op te richten 
in den geest van dat te Parijs. Men zal aan de gemeente 
demping verzoeken van het doodlopende water der vest 
Plantage-Prinsengracht, en den te verkrijgen grond 
voor dit doel trachten te koopen of te huren. De heeren 
J.L. Springer, G.B. Salm, A.L. van Gendt en I. 
Gosschalk zijn met het ontwerpen der zaak belast’.1 De 
laatste zou de prijsvraag winnen; het naar zijn ontwerp 
gerealiseerde gebouw werd opgeleverd in 1880 (afb. I).2 
Dat Gosschalks schepping noch de ontwerpen van zijn 
collegae bewaard zijn gebleven is te betreuren, aange
zien het panorama in Nederland als een zeldzaam 
gebouwtype geldt. Slechts het Panorama Mesdag in 
Den Haag, voltooid in 1881, herinnert tegenwoordig 
nog aan de grote populariteit die het panorama in de 
negentiende eeuw genoot.3

Deze bijdrage gaat niet over het Panorama van Isaac 
Gosschalk (1838-1907) en zelfs nauwelijks over de prijs
vraag. Wel wordt ingegaan op de correspondentie tus
sen een van de andere deelnemers, Gerlof 
Bartholomeus Salm (1831-1897) en zijn zoon Abraham 
Salm GBzn (1857-1915) uit de periode waarin de eerste 
met zijn ontwerp voor het Panorama bezig was (afb. 2 
en 3). Daarna wordt een panorama-ontwerp besproken 
dat Abraham Salm in 1880 vervaardigde tijdens zijn
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opleiding aan de Ècole des Beaux-Arts te Parijs, ruim 
twee jaar nadat zijn vader deelnam aan de prijsvraag. Uit 
de briefwisseling blijkt dat zowel G.B. Salms ontwerp 
als dat van A. Salm GBzn in verband zijn te brengen 
met enkele belangrijke voorbeelden in Parijs.

G.B. Salms ontwerp

Op 1 augustus 1877, een paar weken voor het bericht in 
De Opmerker, schrijft G.B. Salm aan zijn zoon, dan in de 
leer bij architect J.G.J. van Roosmalen in Zwolle: 
‘Bram, als je thuis was kon je mij weêr helpen aan het 
panorama. Het slimst is dat ze geen program hebben en 
dat je maar naar Parijs moet gaan om het zien. Jongen, 
jongen, wat zou ik het prettig vinden als ik Uwe hulp 
heb, in plaats van die flaauwe kantoorheeren, die zoo 
wat van niets weten en niets kennen.’4

Uit G.B. Salms brief van 8 september 1877 blijkt dat 
hij de daad bij het woord heeft gevoegd: ‘(...) en ik vloog 
naar Parijs, Moe nam de beurt over om te schrijven, ik 
ging het Panorama zien; je weet wel, de groote gashou
der zoo als ik hem noemde. Ik ben er 3 dagen geweest 
en toen terug. (...) Dat Panorama werk belooft niet veel; 
de zaak is te eenvoudig voor wat nieuws - een copy 
maken van het Fransche wordt dus gevolg. Het geld is 
ook niet groot genoeg om er een blok omheen te bou
wen. Enfin, ik maak er een teekening van - weer in haast 
- en dan kunnen de Heeren S.S.W.C. het aan hun 
vrindjes geven; die weg gaat het uit. (...) Ik wenschte wij 
dat P.janorama] te zamen konden teekenen (...)’.5 
Ondanks het feit dat G.B. Salm naar Parijs is geweest, 
blijkt uit zijn commentaar dat hij er niet op rekent een 
interessant ontwerp te kunnen leveren en tevens dat hij 
de opdracht nauwelijks ambieert. Met ‘S.S.W.C.’ wor
den hoogstwaarschijnlijk F.J.W.H. Schmitz, K.H. 
Schadd, G.F. Westerman en A.G.W. Caramelli bedoeld, 
vier Amsterdamse ondernemers die nauw betrokken 
zijn geweest bij de ontwikkeling van de Plantage, waar 
zij allen woonden. De vier waren samen met C.WJ. 
Raman de oprichters van de Amsterdamsche Omnibus 
Maatschappij in 1872; Westerman, naar wie de straat 
naast het Panorama-terrein later is vernoemd, is vooral 
bekend als initiator van het Genootschap Natura Artis 
Magistra. Kennelijk was het initiatief tot het bouwen 
van een panorama van het viertal afkomstig.

Op 17 oktober 1877 bericht G.B. Salm zijn zoon over 
de ontwerpen van zijn collegae; de uitslag is dan nog 
niet bekend: ‘De panorama’s heb ik gisteren gezien. Mij 
dunkt v.G[endt] het minste is. Goss[chalk] heeft het 
grootst. Ik vind zijn bovendeel hoofdgebouw het 
mooist, ook de top. Zijn woon- of voorhuis veel minder 
mooi. De uitspraak zal niet twijfelachtig zijn (...).’

Panorama's op papier No r b e r t  E. Mid d e l k o o p

1 Isaac Gosschalk, Panoramagebouw (1878-1880), Amsterdam, Plantage Middenlaan. Gesloopt in 1935. (Historisch-topografische atlas, GA 
Amsterdam)

2 Gerlof Bartholomeus Salm, circa 1880. (Historisch-topografische 
atlas, GA Amsterdam)

3 Abraham Salm GBzn, circa 1880-1884. (Historisch-topografi

sche atlas, GA Amsterdam)
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Kennelijk heeft G.B. Salm enkele schetsjes toegestuurd 
want nog dezelfde dag beaamt A. Salm de door zijn 
vader uitgesproken mening.6 Op 8 november 1877 ont
vangt G.B. Salm fl. 300,- voor zijn ontwerp ‘met berigt 
[dat] de zaak vooralsnog niet is te besluiten.’7

Parijs

In de correspondentie tussen vader en zoon vindt even
eens in het najaar van 1877 een gedachtenwisseling 
plaats over de ideale vervolgopleiding van de dan twin
tigjarige Abraham Salm.8 Terwijl G.B. Salm de 
Polytechnische School in Hannover voorstelt, geeft zijn 
zoon de voorkeur aan een opleiding in Parijs. Eerst in 
januari 1878 wordt besloten dat het de Ecole des Beaux- 
Arts zal worden,9 een opleiding die in tegenstelling tot 
de polytechnische scholen doorgaans als verouderd 
wordt omschreven.10 Op 16 augustus 1878 wordt de 
jonge Salm toegelaten tot de 2e Classe van de Ecole des 
Beaux-Arts.11 De opleiding kende twee klassen. Het 
onderwijs in de 2e Classe omvatte een theoretisch 
gedeelte, met vakken als Beschrijvende Meetkunde, 
Wiskunde, Perspectief en Stereometrie, en een prak
tisch gedeelte, in de vorm van maandelijkse concours. 
Deze architectuurwedstrijden werden uitgeschreven 
door de Professeur de théorie - ten tijde van Salms verblijf 
was dat Jean-Baptiste Lesueur (1794-1883).12 Ze be
troffen enerzijds esquisses d 12 heures, die aan de school - 
en loge - werden gehouden en waarvoor de architecte- 
élève twaalf uur tot zijn beschikking had, anderzijds pro- 
jets rendus, grotere projecten waarvan de schets en loge 
werd gemaakt en op het atelier uitgewerkt, gedurende 
twee of meer maanden. Aan het atelier, dat zich buiten 
de terreinen van de Ecole bevond, vond het eigenlijke 
architectuuronderwijs plaats, onder leiding van een 
gevestigd architect. Een élève aan de Ecole des Beaux- 
Arts diende per jaar tenminste tweemaal mee te doen 
aan een concours. Wanneer er voldoende bekroningen 
waren behaald en de examens in de theoretische vakken 
waren gedaan, ging hij naar de le Classe. Het onderwijs 
verschilde niet veel van dat van de 2e Classe, echter de 
nadruk lag nu meer op het artistieke vlak: compositie
leer, decoratie en kunstgeschiedenis, en de onderwer
pen voor de maandelijkse concours waren ingewikkel
der.13

Al vóór zijn toelatingsexamen was Abraham Salm 
toegetreden tot het atelier van Emile Vaudremer (1829- 
1914) (afb. 4).14 Deze Parijse architect leidde tussen 
1860 en 1880 een atelier aan de Rue du Bac 83, in de 
buurt van de Ecole des Beaux-Arts. Vaudremer, die in 
de literatuur als een rationalist wordt omschreven, liet 
zich voornamelijk inspireren door de Toscaans-

Romaanse en Byzantijnse bouwkunst. Zijn ontwerpen 
kenmerken zich door overzichtelijke plattegronden, een 
sobere behandeling van de wanden en een gematigd 
gebruik van ornament. De weinig spectaculaire maar 
degelijke rondbogenstijl van Vaudremers gebouwen is, 
althans wat deze kenmerken betreft, enigszins vergelijk
baar met het werk van G.B. Salm. In Parijs bouwde 
Vaudremer onder meer de Prison de la Santé (1865- 
1867), de St. Pierre de Montrouge (1865-1871), een 
Temple Protestant in de Rue Julien-Lacroix (1875), de 
Nótre Dame d’Auteuil (1877-1880) en het Lycée 
Buffon (1890). Naast onderricht in de bouwkunst volg
de Salm lessen in de beeldhouwkunst bij Henri-Charles 
Maniglier (1826-1901).13

‘Welk een heerlijke studie-tijd!'

In een terugblik op zijn Parijse scholing - bij de dood 
van Vaudremer in 1914 - spreekt A. Salm vol waarde
ring over zijn Parijse jaren.16 Het commentaar is van 
belang omdat het een levendig beeld geeft van het func
tioneren van het atelier en de concours aan de Ecole:

‘De professeur de théorie (op de school) geeft de pro
gramma’s uit. “En loge” worden die dan schetsmatig 
beantwoord (waartoe gewoonlijk 12 uur als maximum 
beschikbaar is). Deze schetsen worden gewaarmerkt en

4 Joseph-Auguste-Émile Vaudremer. (Historisch-topografische 
atlas, GA Amsterdam)

blijven aan de school, terwijl de ontwerper een calque 
daarvan neemt en die, al naar de belangrijkheid van het 
ontwerp, in 2 maanden of langer op het atelier verder 
bestudeert en uitwerkt. Het zijn voor de Ile klasse 
natuurlijk eerst zeer eenvoudige opgaven, zeer analy
tisch en daarna kleine composities; voor de Ie klasse zijn 
de onderwerpen natuurlijk belangrijker en uitvoeriger 
en worden hiervoor meer artistieke en constructieve 
eischen gesteld. De voorbereiding en loge duurt dan ook 
langer.

Het atelier staat dan onder de directie van den 
“Maître”, een bekwaam architect. Deze komt eenige 
malen per week aan het atelier en bespreekt, critiseert, 
enz. het werk van de aanwezigen, en dat is feitelijk het 
onderricht. De élèves van het atelier van verschillenden 
ouderdom, meer of minder begaafd of artistiek aange
legd, en van de meest uiteenloopende karakters, werken 
aan verschillende onderwerpen, eenvoudig of meer 
samengesteld, zonder verder toezicht en ontvangen 
daar verder geen cursussen op bouwkundig gebied.

Al wordt er menig pretje uitgehaald, toch wordt er 
over het algemeen ernstig gewerkt. Inmiddels worden 
de colleges aan de school gevolgd, hetzij die welke uit
sluitend voor architecten zijn of wel de gemengde, dus 
waaraan ook schilders en beeldhouwers of graveurs 
deelnemen (b.v. het Cours de costume, geschiedenis, litte
ratuur, enz.); of wel zij bekwamen zich in het teekenen 
en modelleeren naar de natuur, hetzij ornamenten, het
zij naar het levend model op een ander atelier; of zij 
gaan samen wandelen naar buiten “pour faire 1’aquarel- 
le” enz., of studeeren in de bibliotheek. Ook worden 
wel bezoeken gebracht aan werken in uitvoering. Welk 
een heerlijke studie-tijd, welk een rijkdom van aanwezig 
studiemateriaal, welk een leerschool van menschenken- 
nis!’

Het concours

Salms terugblik op zijn Parijse leertijd kan worden 
getoetst aan de inhoud van de brieven die hij ten tijde 
van zijn verblijf aan zijn vader schreef. In zijn brief van 
10 maart 1880 aan zijn ouders beschrijft Salm het con
cours van enkele weken daarvoor, dat een Panorama als 
onderwerp had.17 Hij refereert daarbij aan zijn vaders 
Panorama-ontwerp voor Amsterdam van 1877. De toon 
van zijn betoog verschilt nogal van die in zijn necrolo
gie van Vaudremer. Op kritische wijze spreekt hij over 
de gang van zaken in de loge. Vooraf vertelt hij zijn 
ouders wat hij de afgelopen tijd zoal heeft gedaan. 
Aangezien Salms brief door de veelheid aan informatie 
behoort tot het interessantste gedeelte van de in het 
Archief Salm bewaard gebleven correspondentie, wordt

hij hier in zijn geheel weergegeven.

‘Parijs, 10 maart 1880.

Waarde Ouders!
Het begin van dit schrijven, hoewel eigenlijk “zaken” 
behelsende, is niet alleen aan Pa maar ook aan Moe 
gericht, die toch ook belang stelt wat ik al zoo uitvoer. 
Het vervolg dat U eerdaags zult ontvangen, wanneer de 
“lettre chargée” arriveert, wil ik een eigenlijk antwoord 
op uw laatste schrijven sturen.

De onderwerpen voor 2 projecten, waarvoor we 
woensdag en vrijdag in de loge werkten, is le een ‘Hôtel 
des Comptes’ en 2e een ‘Promenoir public’.18 Wanneer 
ik de programma’s niet meer noodig heb, zal ik dat U 
voor no. 2 voor aardigheid eens toesturen en U zal dan 
eens degelijke Fransche programmastijl lezen.

Vrijdagavond is ‘t heele atelier daarop (ik was voor ‘t 
eerst) naar ‘t théâtre geweest (Athenée Comique - Bric-à- 
brac). Zaterdag daarop met de stoomtram naar St. 
Denis, waar we de historische cathedraal in al zijn dee- 
len bezichtigden.19

Maar voor ik verder ga, wenschte ik U over een oude 
schets spreken, die ik hiernevens onder kruisband toe
stuur, [afb. 5] Zooals ik U destijds schreef, kregen we 
laatst op een dag op: ‘een Panorama’. Ik dacht toen 
direct aan Uw concours en schreef ik U mijn schets toe 
zou sturen. Het is een zoogenaamde ‘Esquisse - 
Esquisse de 12 heures’, van 9-9 uur.

Om 9 uur ongeveer ben je aan school en worden de 
namen opgelezen. Die present is gaat op zijn ordenum- 
mer naar binnen, en ontvangt daar ‘t nummer van zijn 
loge. Bovengekomen schrijf je je naam in een boek en 
ontvang je een program. Met dat alles (er zijn ongeveer 
een 900 namen op te lezen) is ‘t zoo wat 10 uur. Je praat 
met je vrienden wat over ‘t program. Allerlei eigenaar
dige “aardigheden” vinden onderwijl plaats door de lui 
die alleen komen om tapage te maken, en daarna alge
meen déjeuner, dat je daar koopt of zelf meêbrengt; en 
opgepast een ander je wijn niet opdrinkt of van je brood 
projectielen maakt. Wanneer je hooren en zien vergaat 
door gerammel van glazen tegen fleschen, dat wil zeg
gen de garçons koffie moeten brengen. Deze genuttigd, 
zoo gaat er nog wel een half uur meê heen eer alles in 
rust is; tafels omgooien, herrie schoppen en leven 
maken, barricades bouwen van krukken en tafels, bom
bardementen etc. etc. maken je ‘t onmogelijk om een 
steek uit te voeren, Vóór 72 twaalf wordt er gewoonlijk 
niets gedaan. Komt er wat rust, zoo begin je met ijver te 
werken en tegen 3 à 5 uur is iedereen gereed (Geldt het 
een schets voor een rendu, een project van twee maan
den, zoo blijf je gewoonlijk tot 9 uur, want van die
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5 A. Salm GBzn, Ontwerp- 
schets Panorama, vooraan
zicht, begin 1880. Potlood in 
ZTvart/penseel in kleur op papier, 
165 x 286 mm. (Historisch- 
topografische atlas, GA 
Amsterdam, Archief Salm, 
fdknr. 1314)

ning versperd??; 5e ‘t café is niets bestudeerd; 6e, 
voorts, al is ‘t maar een schets, de profillen wat nauw
keuriger geteekend en ‘t plan beter aangetoond.

Ziedaar de beoordeling. Wat constructie etc. aangaat 
is van een teekening op zoo kleine schaal natuurlijk 
niets te zeggen. Was het een schets voor een project 
geweest, zoo begin je het te veranderen naar de gegeven 
aanmerkingen, net zoolang tot de hoofdgedachten goed

zijn, waarna ondergeschikte zaken als profillen etc. aan 
de beurt komen. Daarna wordt het in op de schaal van 
‘t rendu geteekend (gewoonlijk 2 a 3 x de schets) nog
maals bestudeerd, daarna in ‘t net geteekend en de 
détails vervaardigd als: kapiteelen, lijsten etc., door ‘t 
program gevorderd.

Ik stuurde U dit omdat er juist in Amsterdam ook een 
concours was geweest voor een Panorama, tijdens ik in

A r t ..'Cf--,-.-' /r t- /sY /Z /''Y-.-

schets daar niets meer aan veranderd kan worden, hangt 
alles af, en er wordt dus veel zorg aan besteed). Zo kre
gen we destijds een Panorama. Om 2 uur was ik gereed; 
ziehier ‘t program:
Un Panorama.
Cet édifice, destiné à l’exposition des tableaux circulaires, 
serait situé dans un promenade publique. Il se composerait 
d’une rotonde entourée du coté de l’entrée par une portique et 
du coté opposé par un café.
La rotonde aurait intérieurement 40 m. de diamètre sur 15 
de hauteur. Un plateau de 16 m. de diamètre sur 6 de hau
teur serait établi au centre pour les spectateurs.
On y arriverait par un couloir sombre, communiquant à un 
escalier central. Le comble de la rotonde sera déformé conique 
sans point d’appui central. On y établira une zone de chassis 
vitrée éloignés de 2 à 3 m. du pied du comble.
Il n’est point nécessaire pour la construction de ce comble, 
d’avoir recours au système de suspension comme l’a prouvé 
l’erection du Cirque du Boulevard du Temple (*), qui a aussi 
40 m. de diamètre.
Cet édifice devait concourir à l’embellissement de la prome
nade, la décoration extérieure sera conçue de manière à 
atteindre ce but.
On fera le plan sur une échelle de 0,002 pr.m., la coupe et 
l’élévation au double. On indiquera la construction dans la 
coupe.20
(*) Dat is ‘t oude Cirque Napoléon, nu Cirque 
d’Hiver.21

Hierna maakte ik bijgaand schetsje [afb. 5]. De volgen
de week was de tentoonstelling, de daaropvolgende 
beoordeling en nu heb ik ‘t weêr in mijn bezit. U begrijpt 
de tijd te kort was om een bestudeerd iets te leveren.’

Evenals in het geval van G.B. Salms Panorama-ont-

werp is de officiële rowcowrr-inzending van A. Salm niet 
bewaard; het archief van de Ecole des Beaux-Arts bevat 
slechts bekroonde inzendingen. Gelukkig biedt de door 
hem meegestuurde schets genoeg aanknopingspunten 
om tenminste een gedeelte van Vaudremers kritiek op 
het ontwerp van zijn leerling te begrijpen. Bij de weer
gave van het commentaar van zijn leermeester heeft 
Salm zijn brief voorzien van kleine tekeningetjes, die 
zijn intenties verduidelijken.

‘Mr. Vaudremer zei: le, het silhouet niet slecht was; 
2 e, de entrée te breed en te groot was, dat de 2 hoeken 
[afb. 6] niet goed te overdekken zijn, alleen door een 
plat, dat bij een dergelijk gebouw niet te huis hoort; ‘t 
zou alleen gepermitteerd zijn als je er een terras van 
kon maken, maar dat hoort hier niet te huis en is niet 
gevraagd. Beter was het zoo [afb. 6] te maken en het 
dezelfde hoogte als ‘t portiek te geven. Door de voor
sprong en perspectivisch gezien maakt de entrée toch 
een hoofd- en middelmotief uit, dat de rest domineert 
[afb. 7]; 3e, waarom ‘t portiek zoo 2 [afb. 7] colommen 
en een ■ [afb. 7]? Is het als pendant van de pilaster van 
‘t hoofdgebouw? Dan is er een fout. Je teekent 
Grieksche kapiteelen zoo als je zecht [afb. 7]. Welnu, de 
Grieken hadden in hun plan steeds [vrijstaande zuilen, 
afb. 7] en geen pilasters. De dwarsdraagbalk rust op de 
kolom en op de muur en op de kolom. In ons geval, 
waar van kosten geen sprake is, kun je de muur dik 
genoeg nemen, dat pilasters niet nodig zijn. is het om 
tot steunpunt van ‘t beeld te dragen met een vierkant 
pedestal? De beelden zijn daar niet op hun plaats; 4e, 
waarom balustraden tussen 2 kolommen? Als je in ‘t 
plan aangeeft er rondom trappen zijn, zijn ze tegenstrij
dige zaken; een opening om door te gaan, dezelfde ope-

6 A. Salm GBzn, schetsjes in de 
brief van 10 maart 1880, f.4r. 
(Historisch-topografische atlas, 
GA Amsterdam)
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Zwolle was. Ieder heeft zijn eigen manier van opvatting! 
Wanneer ik in stede van een paar uur wat meer tijd had 
gehad, zou ik er natuurlijk iets beters gemaakt hebben.

Zoo weet U dus weêr wat, aangaande ons werk. ‘t 
Papier is wat vuil geworden, daar ‘t op ‘t atelier wat slin
gerde. Gewoonlijk worden aan al die schetsen - hoewel 
ten onrechte - niet de minste waarde gehecht.

Doch voor heden genoeg en zooals gezegd is, zoo 
gauw ik Uw aangeteekende brief ontvang, stuur ik ‘t 
vervolg op dezen af. Vele groeten aan alle kinderen. 
Hun broer, Bram. (in haast)
NB. Hoe gaat het met kleinen Willem?’22

Verwante voorbeelden

Te oordelen naar de schets die Abraham Salm aan zijn 
vader stuurde (afb. 5), putte hij in de beslotenheid van 
de loge uit de meest voor de hand liggende voorbeelden 
in Parijs, die hij goed heeft gekend. Zo lijkt hij het sil
houet van zijn Panorama te hebben gebaseerd op dat 
van het Cirque d'Eté van Jacques-Ignace Hittorff (1792- 
1867), in 1841 gebouwd aan de Champs-Elysées.25 
Diens vensters in de dakpartij, nodig voor de daglicht- 
voorziening op de piste, verving Salm door figuratieve 
bas-reliëfs boven een colonnade, aangezien voor een

Panorama's op papier

panorama op die plaats geen vensters nodig zijn. 
Evenals de sculptuur die het conische dak bekroont, lij
ken deze reliëfs geïnspireerd door Hittorffs nog 
bestaande Cirque d'Hiver uit 1852 (afb. 8). Ook de poly
gonale behandeling van de rotonde is wellicht aan het 
Cirque d'Hiver ontleend. Het gebouw wordt in het con- 
rowrr-programma genoemd in verband met de construc
tie van de overkapping. Toch zal de architecte-élève bij 
zijn ontwerp vooral Gabriel Daviouds (1823-1881)
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8 Jacques-Ignace Hittorff, 
Cirque d’Hiver (1852), Parijs, 
Rue Amelot/Boulevard du 
Temple. Tegenwoordig zonder 
sculptuur op het dak. (Opname: 
N.E. Middelkoop / Gemeente
archief Amsterdam)

Panorama National voor ogen hebben gehad, het 
gebouw dat zijn vader wellicht bedoelde toen hij sprak 
over ‘de groate- gashouder’ (afb. 9).24 Salm plaatste de 
uit 1860 daterende rotonde met portico op een verho
ging, voegde rondom een colonnade toe en accentueer
de de portico door aan beide zijden een travee toe te 
voegen.25 Op het fries nam hij de naam over van het 
gebouw.

Minstens zo interessant als de aantrekkelijke, zij het

9 Gabriel Davioud, Panorama 
National (1860), Parijs, 
Boulevard Franklin D. 
Roosevelt. (Opname: N.E. 
Middelkoop / Gemeentearchief 
Amsterdam)



78 Panorama’s op papier No r b e r t  E. Mid d e l k o o p Panorama's op papier No r b e r t  E. Mid d e l k o o p 79

inderdaad enigszins gevlekte schets zelf is Vaudremers 
directe commentaar. Uitgerekend de elementen die de 
nog onervaren architecte-élève niet direct aan Davioud of 
Hittorff ontleende, moeten het bij Salms leermeester 
ontgelden: de niet-functionele verbreding van de porti- 
co en de uitwerking van de colonnade in verhouding tot 
de trappartij rondom. Over de overige kritiek valt wei
nig te zeggen aangezien de in het programma gevraag
de plattegrond en de doorsnede niet zijn overgeleverd.

Abraham Salms aquarel en brief verschaffen de moder
ne lezer een tamelijk uitzonderlijke blik achter de scher
men van de negentiende-eeuwse architectenopleiding. 
Of er met het ontwerp van de jonge Salm enig licht 
wordt geworpen op het verloren Panorama-ontwerp 
van G.B. Salm uit 1877 is twijfelachtig, dit ondanks het 
feit dat A. Salm kennelijk heeft geassisteerd bij het prijs
vraagontwerp. Men kan slechts gissen naar de mate 
waarin de architecte-élève in 1880 werd beïnvloed door 
de inzending van zijn vader. Wel ligt het voor de hand 
om een weerslag van G.B. Salms inzending aan de 
Panorama-prijsvraag te vermoeden in de ronde college
zaal aan het door hem gebouwde Aquarium voor het 
genootschap Natura Artis Magistra (afb. 10). G.B. Salm 
kreeg de opdracht voor het Aquarium - samen met de 
Wintertuin voor Krasnapolsky (1879-1880) wellicht 
zijn bekendste bouwwerk in Amsterdam - begin novem
ber 1877, juist toen hij vernam dat er inzake het 
Panorama vooralsnog niets zou worden besloten.26 
Hoewel een collegezaal natuurlijk andere functionele 
eisen stelt dan een panoramagebouw, ligt het voor de

hand dat de architect zijn ongebruikte tekeningen van 
de verloren prijsvraag tot uitgangspunt heeft genomen 
van de rotonde van het Aquarium, met name daar waar 
het de constructie en het exterieur betreft. Het maakt 
de nog onbeantwoorde vraag in welke mate A. Salm 
GBzn daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het opval
lend uitbundige ontwerp van het Aquarium, des te 
prangenden En daarover zwijgt het Archief Salm 
helaas.27

Norbert Middelkoop studeerde kunstgeschiedenis en 
archeologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, waar 
hij onder meer onderzoek verrichtte naar G.B. Salm en 
A. Salm GBzn. Hij is sinds zijn afstuderen als kunsthis
toricus actief geweest voor diverse museale instellingen. 
Als bestuurslid van de Stichting Architecten G.B. en A. 
Salm speelde Middelkoop in 1994-1995 een bemidde
lende rol bij de verwerving van het Archief Salm door 
het Gemeentearchief Amsterdam. De bouwtekeningen 
en de documenten uit het Archief Salm zijn door hem 
geïnventariseerd. Sinds 1 januari 1997 is Middelkoop 
als conservator schilderijen, prenten en tekeningen ver
bonden aan het Amsterdams Historisch Museum.

10 De Plantage Middenlaan te 
Amsterdam gezien vanaf de 
Muiderpoort; rechts het 
Aquarium van Artis met de 
ronde collegezaal. Foto circa 
1900. (Historisch-topografische 
atlas, GA Amsterdam)

Dit artikel verschijnt mede naar aanleiding van de ten
toonstelling over G.B. Salm en A. Salm GBzn in het 
Gemeentearchief Amsterdam. Ik dank het Gemeente
archief voor de genoten faciliteiten bij het doen van het 
onderzoek, Wilfred van Leeuwen voor zijn suggesties 
inzake Gosschalk en het Panorama, Céline Trinquet 
voor de gastvrijheid in Parijs, alsmede dr Erik de Jong 
van de Vakgroep Kunstgeschiedenis en Archeologie van 
de Vrije Universiteit Amsterdam, die bij het begin van 
het onderzoek naar de studietijd van A. Salm GBzn in 
Zwolle en Parijs betrokken is geweest.

1 De Opmerker 12 (1877), nr.34.
2 Voor het Panorama van Gosschalk zie R. Roegholt, 

‘Driehonderd jaar Plantage’, Wonen en wetenschap in de 
Plantage. De geschiedenis van een Amsterdamse buurt in drie
honderdjaar, pp. 9-87, met name pp. 50-52, en W.R.F. van 
Leeuwen, ‘Rationeel en schilderachtig. Isaac Gosschalk en 
het begin van de neorenaissance in Nederland’, Archis 
1987 nr.2, pp. 30-39, met name p. 39.

3 Voor het Panorama als cultuurverschijnsel, zie onder 
andere R. Hyde, cat.tent. Panoramania! The Art and 
Entertainment of the All-Embracing View, Londen (Barbican 
Art Gallery) 1988-1989, cat.tent. Sehsucht. Das Panorama 
als Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts, Bonn (Kunst- 
und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland) 
en B. Comment, Le XlXe siècle des panoramas, Parijs 1993.

4 Gemeentearchief Amsterdam (GAA), Archief 1315, 
Archief Salm, 24.

5 GAA archief 1315, 24.
6 GAA archief 1315, 24.
7 GAA archief 1315, 3.
8 Zie mijn bijdrage ‘G.B. Salm en A. Salm GBzn., 

Architecten voor een nieuwe tijd’, L. Smit (red.), cat.tent. 
Bouwmeesters van Amsterdam. G.B. Salm ér A. Salm GBzn., 
Amsterdam (Gemeentearchief) 1997, pp. 14-33.

9 Vader en zoon Salm bestuderen ook het programma van 
de Ecole Centrale d’Architecture, de door E.E. Viollet-le- 
Duc (1814-1879) in 1865 gestarte opleiding; zie GAA 
archief 1315, 23, brief 29 januari 1878.

10 Zie onder meer H.L. Boersma, ‘Een critische beschou
wing der verschillende onderwijsmethoden in de bouw
kunst, die thans in de meest beschaafde landen van Europa 
in gebruik zijn’, Bouwkundige Bijdragen 23 (1877), pp. 1- 
72, met name p. 55. De schrijver, directeur van de 
Ambachtsschool te Den Haag, betitelt de Ecole des 
Beaux-Arts als een ‘opleiding van den ouden stempel’, in 
tegenstelling tot de moderne Polytechnische scholen van 
Berlijn en andere Duitse steden. Hij concludeert dat de 
Parijse opleiding ‘door velen beschouwd wordt als een 
verouderde instelling, die öf opgeheven moet worden öf 
eene ingrijpende hervorming dient te ondergaan’. Zie ook

A. van der Woud, Waarheid en karakter. Het debat over de 
bouwkunst 1840-1900, Rotterdam 1997, pp. 136-137 en 
pp. 284-287, en C.P. Krabbe, Ambacht Kunst Wetenschap. 
De bevordering van de bouwkunst in Nederland (1118-1880) 
dissertatie, Vrije Universiteit Amsterdam 1997, pp. 155- 
159 en pp. 243-247.

11 Parijs, Archives Nationales (ANP), série AJ 52, École des 
Beaux-Arts, nr.112, ‘Procès-Verbaux originaux des assem
blees des professeurs 1878-1883’, 46-48: ‘Admission en 
Architecture, Jugement du 16 Août 1878’, nr.10: Salm.

12 Lesueur was ‘Professeur de théorie’ van 1853 tot aan zijn 
dood.

13 Zie R. Chafee, ‘The Teaching of Architecture at the Ecole 
des Beaux-Arts’, A. Drexler (ed.), The Architecture of the 
Ecole des Beaux-Arts, New York 1977, pp. 61-109, met 
name pp. 82-96, en A. Jacques, La carrière de l’architecte au 
XIXe siècle (Les dossiers du Musée d’Orsay nr. 3), Parijs 
1986.

14 Joseph-Auguste-Émile Vaudremer leerde bij de architec
ten Joseph-Adolphe-Mercier Adhémar (1795-1862), 
Guillaume-Abel Blouet (1795-1853) en Émile-Narcisse- 
Jacques Gilbert (1795-1874) aan de École des Beaux-Arts. 
In 1854 verwierf hij de Prix de Rome, die echter door het 
Institut de France werd omgezet in een tweede prijs ten 
gunste van Paul-Émile Bonnet (1828-1881). In 1879 werd 
Vaudremer gekozen tot Membre de 1’Institut. Hij was 
architect van het Vile arrondisement; zie L. Hautecoeur, 
Histoire de l’Architecture Classique en France, dl. 7, La Fin de 
l’Architecture Classique 1848-1900, Parijs 1957, met name 
pp. 360-371.

15 Zie S. Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’école Française au 
dix-neuvième siècle, vol.HI, Parijs 1919, pp. 383-387.

16 Bouwkundig Weekblad 34 (1914), nr.7, pp. 75-78.
17 GAA archief 1315, 33. Op grond van deze corresponden

tie kan het concours gedateerd worden op 7 februari 1880.
18 GAA archief 1315, 37. Lesueurs opgave van het projet 

rendu voor ‘Des archives pour la Cour des Comptes’ 
dateert van 3 maart 1880; de datum voor dat van het door 
Salm genoemde ‘promenoir public’ is niet bekend.

19 Salm rept met geen woord over de restauraties door 
Viollet-le-Duc, die het jaar daarvoor was overleden.

20 ‘Dit gebouw, bestemd voor het tentoonstellen van cirkelvor
mige schilderijen, dient te worden gesitueerd aan een open
bare wandelweg. Het bestaat uit een rotonde met aan één 
kant de entrée en aan de tegenoverliggende kant een café.
De rotonde heeft van binnen een doorsnede van 40m. en 
een hoogte van 15m. Voor de toeschouwers dient een pla
teau te worden opgericht in het midden, van 16m. in door
snede en 6m. hoog. Men arriveert daar door een donkere 
gang, die verbonden is met een centrale trap. De kap van 
de rotonde moet een conische vorm hebben zonder cen
traal bevestigingspunt. Er moet er een vensterzone worden 
aangebracht op 2 tot 3m. afstand van de basis van de kap.
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Voor de constructie van deze kap is het niet nodig om uit 
te gaan van het suspensiesysteem zoals zich dat heeft 
bewezen bij de bouw van het Circus aan de Boulevard du 
Temple, dat eveneens een doorsnede van 40m. heeft.
Dit gebouw dient bij te dragen tot de verfraaiing van de 
promenade; de decoratie van het exterieur moet zodanig 
zijn ontworpen dat dit doel wordt bereikt.
Men levert een plattegrond op een schaal van 1:500, de 
doorsnede en de opstand dubbel zo groot. Men dient de 
constructie aan te geven op de doorsnede.’
In het door Salm in een schrift overgeschreven program
ma, GAA, archief 1315, 37, staat: ‘On fera le plan et la 
coupe sur une échelle de 0,002 pr.m. et l’élévation au dou
ble . In de brief is “la coupe” op de overeenkomstige plaats 
geschreven maar doorgehaald.

21 In zijn schrift met concours-programma’s [noot 20] heeft 
Salm aan het programma de volgende notitie toegevoegd: 
Voyez Hittorf Moniteur du Architecte (...); Cirque 
d’Hiver. Encyclopedie. Victor Galliat (...)’; mogelijk 
betreft het hier aanwijzingen voor de uitwerking van het 
project buiten de loge, alhoewel dit concours geen projet 
rendu was, zoals Salm verderop opmerkt.

22 Wilhelm Adrian Salm GBzn (1875-1942) was de jongste 
halfbroer van A. Salm GBzn.

23 Het Cirque d’Été, dat zich bevond achter het huidige 
Théâtre Marigny, een voormalig panorama uit 1882 van 
Charles Garnier (1823-1898), werd afgebroken omstreeks 
1899; voor een afbeelding en voor de typologie van het 
circusgebouw zie M. van Rooy, Een circus van steen. De 
architectuur van een zeldzaam theater, Amsterdam 1996, pp. 
82-85 en p.76 (afb. 104).

24 Daviouds Panorama was de opvolger van Hittorfïs houten 
Panoramagebouw aan de Champs-Élysées uit 1838-1839 
(afgebroken in 1857); in 1894 werd het verbouwd tot 
Palais de Glace-, recentelijk kreeg het de huidige functie als 
Théâtre du Rond-Point.

25 Salm had een vergelijkbare portico - zonder verbreding - 
opgenomen in zijn ontwerp voor een Tribunal de première 
instance van een jaar eerder, zijn enige bijdrage aan een con- 
cours van de École des Beaux-Arts dat een eervolle vermel
ding kreeg; zie ANP, AJ 52, 129, f.177 en 177, f,155v. 
‘Jugement du 6 mars 1879’; GAA, archief 1315, 37. Salm 
vermeldt het tevens in de brief aan zijn vader van 21 janu
ari 1879; GAA, archief 1315, 31.

26 GAA, archief 1315, 23: in een brief van vóór 8 november 
1877 feliciteert A. Salm zijn vader met de opdracht.

27 In een brief aan zijn vader van 6 juni 1880 verzucht A. 
Salm dat hij het betreurt dat zij het aquarium niet geza
menlijk ‘op touw’ hebben kunnen zetten; GAA, archief 
1315, 33. De meest uitgebreide studie over het Aquarium 
is de doctoraalscriptie van P.L. Boer, Het Artis-Aquarium, 
K.U. Nijmegen 1983; zie ookj. Kuyt, oeuvre-catalogus 
Salm, [noot 8], nr. 1.8.
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■" Stijlplafonds
"■ Monumentenrestauratie 
■" Reconstructie van ornamenten

Advies en begroting

RESCURA B.V.

Inventarisatie en Restauratie van 
Sj abloonschilderingen

“ Marmer- en houtimitatie 
■ Vergulding
“ Alle restauratieschildertechnieken

Diverse referenties, recent uitgevoerde restauraties:

■ O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Elandstraat 
Notre Dame de la Chapelle 
Koninklijke Wachtkamer, Centraal Station 
Grote Kerk
O.L.V.-kerk, Keizersgracht
Kantongerecht
Hotel/SSR
Restauratie plafond Anno 1565, Annenstraat 
Concertgebouw
Véloutébehangsel, Museum van Gijn 
Slofi Ammelshain 
Benediktinerinnen Kloster 
Koetshuis

Den Haag
Bruxelles
Amsterdam
Alkmaar
Amsterdam
Tiel
Zuthpen
Amsterdam
Amsterdam
Dordrecht
Leipzig
Dinklage
Dordrecht
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