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Ten geleide

Na drie achtereenvolgende themanummers biedt de 
uitgave van De Sluitsteen die nu voor u ligt, weer een 
meer gevarieerde inhoud. Tegelijkertijd hebben de 
onderwerpen die worden aangesneden nogal wat raak
vlakken. Deze uitgave bevat twee artikelen over Amster
damse bankgebouwen uit de periode 1860-1890, een 
artikel over een historisch pand in Utrecht dat werd 
gerestaureerd en ingericht tot bankgebouw, en een arti
kel over een cruciale stijlfase in het werk van A.L. van 
Gendt & Zonen, het bureau dat na de eeuwwisseling 
een zwaar stempel heeft gedrukt op de kantoren- en 
bankenarchitectuur van Amsterdam.

De aandachtige lezer van De Sluitsteen zal het niet 
ontgaan dat enkele lijnen die in eerdere nummers zijn 
uitgezet in deze artikelen terugkeren. Wij herinneren 
bijvoorbeeld aan het artikel van Paul Fluttert, enkele 
jaren geleden, over museum-architectuur en museum- 
licht. Daarbij bleek hoe verfrissend een dergelijke typo
logische invalshoek kan zijn. Voor een dergelijke bena
dering is ook gekozen in het bankenonderzoek van 
Wilfred van Leeuwen. Het eerste artikel is een speur
tocht naar de achtergronden van een tot nu toe onbe
kend bankgebouw van Cuypers in Amsterdam, waarbij 
onder meer de figuur van de frauduleuze pauselijke 
graaf Langrand-Dumonceau oprijst. Voor Cuypers was 
dit nieuwe gebouwtype een vorm van ‘playing against 
type’; hij hield hardnekkig vast aan de Middeleeuwen en 
liet de kans onbenut om met een eigen versie van de 
renaissance te komen, waar hij juist bij dit gebouwtype 
mee had kunnen experimenteren.

Het tweede artikel van Van Leeuwen is een gecombi
neerd kunsthistorisch en historisch onderzoek naar het 
ontstaan van een nieuw gebouwtype. Waarom ontstond 
het gebouwtype ‘bankkantoor’ in het derde kwart van 
de vorige eeuw, waarom niet eerder en hoe ontwikkelde 
het zich in de eerste fase van het economisch herstel van 
Nederland? Wat was de moeilijkheid bij het vinden van 
een ‘gezicht’ voor dit nieuwe type; hoe verleende men 
‘karakter’ aan een kantoorgebouw? Aan het eind van het 
artikel wordt ingegaan op de rol van de bankier als 
bouwheer; de opdrachtgever komt trouwens in beide 
artikelen uitvoerig ter sprake.

Lydia Lansink heeft nieuw materiaal bestudeerd van

het bureau A.L. van Gendt & Zonen. Zij interpreteert 
de schetsboeken van A.D.N. van Gendt uit zijn leertijd 
bij de Schotse architect John James Bumet, een man 
met een al even pragmatische instelling als Van Gendt 
sr. En wat blijkt? Dat de architectuur van Van Gendts 
winkelgalerij in de Raadhuisstraat minstens zo veel ele
menten van het door Bumet gepraktizeerde ‘Scotch 
baronial’ bevat als Berlagiaanse invloeden. Dit laat nog 
eens zien dat tussen 1890 en 1900 in Nederland tal van 
nieuwe invloeden en impulsen werkzaam waren. 
Evenals eerdere Sluitsteen-artikelen brengt deze vondst 
de ooit als een Dorische zuil ogende lijn Cuypers - 
Berlage/Nieuwe Kunst - Nieuwe Bouwen verder aan 
het wankelen.

Iedereen die met monumentenzorg en monumenten
commissies te maken heeft, zal iets van de opties en pro
blemen herkennen die Noortje Pulles beschrijft naar 
aanleiding van de verbouwing van een historisch pand 
in de Utrechtse binnenstad in 1900. ‘Tèmgrestaureren’ 
van de gevel werd gecombineerd met conserverend her
stel van het interieur en aanpassing aan de eisen van de 
tijd.

Voor wie dan even genoeg heeft van de negentiende 
eeuw is er tenslotte een door Jouke van der Werf inge
leide, niet eerder gepubliceerde bespreking uit 1954 
door J.P. Mieras van het station van ’s-Hertogenbosch 
van architect S. van Ravesteyn. Wie graag uit Nijhoffs 
‘Awater’ citeert:
‘Men wil niet als geheel een vorige eeuw 
Puinhopen zien en zingen van mooi weer,
Want zingen is de hartstocht van een zweer’, etc., 
die vergist zich hier deerlijk, want als er één twintigste- 
eeuwse architect kon ‘zingen van mooi weer’, dan was 
het Van Ravesteyn wel. Ons, die de puinhopen van zijn 
Bossche station gezien hebben, valt het zingen nogal 
zwaar, eerlijk gezegd. Wederopbouwarchitectuur: een 
braakliggend terrein voor het Cuypersgenootschap?
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Een bankgebouw van 
Cuypers

Een onderzoek naar patronage, 
stijl en de ‘zinnebeeldige bedoe

lingen ’ van een vergeten (?) 
hypotheekbank van P.J.H. 
Cuypers in de Amstelstraat

Wilfred van Leeuwen

In het rooimeestersarchief van het Amsterdamse 
Gemeentearchief bevindt zich een aantal broze cal
quetekeningen voor bouwaanvragen van P.J.H. Cuypers 
dat als geheel kan bijdragen tot een vollediger beeld van 
Cuypers’ werkzaamheden en clientèle in Amsterdam. 
Het zijn overwegend kleinere opdrachten, zoals uitbrei
dingen en verbouwingen. Tenminste één van deze 
bouwaanvragen is zeker de moeite waard. Er blijkt uit 
dat Cuypers’ eerste belangrijke niet-kerkelijke opdracht 
in Amsterdam een bankkantoor was dat hij in 1866 
bouwde voor de ‘Nederlandsche Maatschappij voor 
Grond-Krediet’ in de Amstelstraat.1 Van het gebouw 
zijn mij geen andere afbeeldingen bekend dan genoem
de calquetekening, die overigens alleen een zeer sum
miere gevel- en plattegrondaanduiding te zien geeft. De 
kans is bovendien klein dat één van de vroegste fotogra
fen ooit zijn lens op de gevel gericht heeft, want het 
door Cuypers ontworpen gebouw heeft amper zes jaar 
bestaan. Al in 1871-1872 werd het grondig verbouwd - 
en de gevel geheel gewijzigd - in opdracht van de ban
kiersfirma Wertheim & Gompertz, naar ontwerp van 
Cornelis Outshoorn.2 In die gedaante bestaat het nu 
overigens nog (Amstelstraat 30), zij het dat de begane 
grond diverse malen zeer ruw verbouwd is en dat het 
vijf traveeën brede gebouw omstreeks 1884 ter linker
zijde (nr. 32) verbreed werd met een kopie van 
Outshoorns gevel, een uitbreiding waarvoor I. 
Gosschalk tekende.3 Stilistisch gezien laat Cuypers’ 
bankgebouw een wat onbestemde, maar in elk geval

mediaeviserende gevel zien. Hoewel typologisch ver
schillend, is hij enigszins verwant met de pastorie van de 
Amsterdamse Posthoornkerk en met enkele van 
Cuypers’ vroege woonhuizen in Roermond.4 We heb
ben bij deze eenvoudige calquetekeningen overigens 
lang niet altijd de zekerheid dat de ontwerpen ook daad
werkelijk volgens tekening zijn uitgevoerd. Op dat punt 
kan men nog wel eens voor verrassingen komen te 
staan, want zolang de architect maar binnen de rand
voorwaarden van de bouwvoorschriften bleef, werden 
afwijkingen van de tekening oogluikend toegestaan (of 
zelfs niet eens opgemerkt). Maar omdat Cuypers niet de 
reputatie had dat hij eindeloos aan zijn gebouwen bleef 
sleutelen5 én omdat er, zoals we nog zullen zien, ten
minste twee korte stilistische karakteriseringen van het 
gebouw bestaan, mogen we aannemen dat de gevel zoals 
hij werd uitgevoerd niet of nauwelijks afweek van de 
tekening.

Vooral wat betreft de opdrachtsituatie is het gebouw 
interessant. Binnen Cuypers’ Amsterdamse oeuvre 
neemt het een bijzondere plaats in. Tijdens zijn ruim 
dertigjarige verblijf in de hoofdstad stroomden de 
Amsterdammers zeker niet massaal naar de Vondel- 
straat om hem opdrachten te bezorgen.6 Zijn opdrach
ten kwamen voornamelijk uit de kerkelijke hoek (op 
welk terrein hij bovendien nog de nodige concurrentie 
te duchten had) öf hadden te maken met hetzij zijn bij
zondere relatie met Victor de Stuers, de machtige kunst- 
ambtenaar op Binnenlandse Zaken, hetzij zijn rol als 
grondeigenaar en ‘eigenbouwer’ in het Vondelkwartier. 
Wel bleek bij verschillende gelegenheden dat de 
Amsterdamse elite zijn kwaliteiten en inzichten op 
waarde wist te schatten, zoals bij de Vondelherdenking 
in 1867, bij de Wereldtentoonstelling van 1883, de jure
ring van de besloten prijsvraag voor het Concertgebouw 
in hetzelfde jaar en bij de Aprilfeesten van 1887. Maar 
zodra het om concrete bouwopdrachten ging, kampte 
hij, als neogoticus, kennelijk met een imagoprobleem. 
De opdracht voor het bankkantoor, afkomstig uit 
katholieke bankkringen, is een opmerkelijke uitzonde
ring. Voor zover bekend heeft zij ook geen vervolg 
gekregen. Bezien we de achtergronden van de opdracht, 
dan blijkt dat het geen toeval kan zijn geweest dat de 
opdrachtgevers uitkwamen bij een architect die vooral 
sinds de verhitte pennestrijd rond het Haagse 
Monument 1813 (1863-1864) bij het lezend deel der 
natie bekend stond als een bij uitstek katholiek archi
tect.7

Een achtergrondanalyse zou ook antwoord kunnen 
geven op de vraag omtrent de mysterieuze verdwijning 
van het bankgebouw uit Cuypers’ oeuvre. Waarom het 
gebouw om te beginnen al niet werd opgenomen in de 
vroege overzichten van Cuypers’ werk is niet helemaal

duidelijk. Bij de selectie voor de tentoonstelling van 
Architectura et Amicitia in 1907, ter ere van Cuypers’ 
tachtigste verjaardag,8 waren Cuypers en zijn zoon (Jos. 
Th.J. Cuypers) nauw betrokken. Het werk van Dr. P.J.H. 
Cuypers (1917) baseerde zich grotendeels op die selec
tie.9 Zoals gezegd, misschien vond Cuypers het quantité 
négligeable. Er ontbreken trouwens wel meer ‘kleinere’ 
werken in Het werk, zoals een nota bene in Viollet-le- 
Duc’s Habitations modemes afgebeeld winkelhuis in 
Amsterdam,10 de muziektent in Roermond en de villa in 
‘s-Graveland. Daar staat tegenover dat de verdwenen 
kapel van het Piusgesticht in Amsterdam, de vroege 
woonhuizen in Roermond, ‘een twintigtal particuliere 
woonhuizen in Amsterdam, in de Vondelstraat’ inclusief 
het bierhuis ‘Vondel’, en de sokkel voor het Vondel- 
monument wel degelijk worden genoemd.11 Bovendien 
was de opdracht voor een bankgebouw toch niet 
bepaald onbeduidend. Het was een nieuw gebouwtype 
en daarmee een uitdaging voor elke moderne architect, 
dus ook voor Cuypers. Maar misschien vond hij het 
Vondelcafé een beter voorbeeld van ‘playing against 
type’ - om een term uit het theater te gebruiken - dan 
het bankgebouw in de Amstelstraat. Behalve in de twee 
genoemde overzichten, waar Cuypers zelf de hand in 
had, ontbreekt het gebouw ook in het Dr. Cuypers 
Gedenkboek 1827-1927 van het Provinciaal Genootschap 
‘Limburg’.12 Tenslotte is ook in het Cuypersarchief op

1 ï 7. IV -

1 Ontwerptekening 
(bouwaanvraag) voor 
een kantoor van de 
Nederlandsche 
Maatschappij voor 
Grond-Krediet, 
Amstelstraat 30, door 
P.J.H. Cuypers, maart 
1866. Voorgevel en 
plattegrond. (GA 
Amsterdam.)
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het Nederlands Architectuurinstituut geen spoor van 
het gebouw te vinden.13

Eén ding lijkt intussen volstrekt ondenkbaar, name
lijk dat Cuypers het gebouw in de loop der jaren verge
ten zou zijn. De ‘Nederlandsche Maatschappij voor 
Grond-Krediet’ was in Amsterdam nog decennia lang 
het onderwerp van besmuikte salonconversatie.14 De 
bank was in Nederland de voornaamste creatie van de 
notoire ‘Hochstapler’ en pauselijk graaf André 
Langrand-Dumonceau. In de Europese geschiedenis 
geldt deze Belg als de ‘promoteur d’une puissance 
financière catholique’.15 Voor Nederland gold dat onge
twijfeld ook, maar in ons land was hij nog meer dan dat. 
Samen met de industrieel Alexander Mendel stond hij 
hier aan de wieg van het moderne bankwezen. De his
toricus Hirschfeld geeft daarvoor als jaartal zeer exact 
1863 aan, het jaar waarin de Algemeene Maatschappij 
voor Handel en Nijverheid werd opgericht.16 In die 
onderneming speelden Mendel en Langrand-Dumon
ceau de hoofdrol.

Wij zullen hierna een korte schets geven van de ont
wikkeling van het bankwezen in Nederland na 1850, 
voorafgaand aan een nadere analyse van de achtergron
den van de Nederlandsche Maatschappij voor Grond- 
Krediet. Afsluitend wordt ingegaan op het gebouw, de 
vormgeving en de plaats van het gebouw in de contem
poraine architectuur. De hiernavolgende schets van het 
bankwezen dient ook als achtergrondinformatie bij de 
banken die in het tweede artikel over de Amsterdamse 
bankgebouwen uit de periode 1860-1890 behandeld 
worden. Zij geeft onder meer een verklaring voor het 
feit dat niet eerder dan na 1860 sprake was van het 
bankgebouw als zelfstandig gebouwtype.

Uit de vlegeljaren van de Nederlandse bankgeschiedenis

Amsterdam was in de Napoleontische tijd weliswaar zijn 
leidende positie als financieel centrum aan Londen 
kwijtgeraakt, maar de stad bleef in de negentiende eeuw 
toch haar betekenis houden in de internationale geld
en fondsenhandel. Sinds de zeventiende eeuw bestond 
er een levendig bankiersbedrijf. De zeventiende-, acht
tiende- en vroeg-negentiende-eeuwse bankiers waren 
echter overwegend van het type ‘merchant-bankers’, 
kooplieden-bankiers, die de goederen-, geld- en fond
senhandel in zich verenigden. ‘Even in their activities as 
bankers the Amsterdam firms remained merchants at 
heart, who returned to trade whenever there was a pos- 
sibility and combined this with their financial transac- 
tions’, zo schrijft de historicus M.G. Buist.17 Dat gold in 
het midden van de negentiende eeuw in zekere zin nog 
steeds voor het bankiers- en handelshuis Hope & Co.,

waar ten tijde van de Krimoorlog de Russische regering 
een deel van haar leningen plaatste. Daarnaast beston
den er in Amsterdam de kassiers,18 die naar het voor
beeld van de in 1609 opgerichte Amsterdamse 
Wisselbank em haar feitelijke opvolger De 
Nederlandsche Bank (opgericht door Willem I in 
1814), zich toelegden op het in bewaring nemen van 
geld - hoewel de meeste kooplieden hun geld thuis 
bewaarden - en het overmaken van rekeningen. 
Langlopende bedrijfskredieten waren in dit systeem 
nauwelijks mogelijk,19 maar dat werd, bij het ontbreken 
van grootschalige bedrijvigheid, niet werkelijk als een 
gemis gezien.

In de jaren veertig en vijftig kreeg het bankwezen, dat 
internationaal de slag dreigde te missen, een vernieu
wende impuls door een aantal particuliere joodse ban
kiershuizen, waaronder Königswarter, Bisschoffsheim, 
Raphael, Hollander & Lehren, Becker & Fuld, 
Lippmann, Rosenthal & Co. en andere. Karl Marx 
beschreef in de New York Tribune uitvoerig de werkwij
ze van de joodse bankiersfirma’s in Amsterdam.20 Zij 
maakten - veelal door hun familiebanden - gebruik van 
internationale connecties, die de gevestigde 
Amsterdamse handelshuizen misten. Zo hadden de 
Bisschoffsheims behalve in Amsterdam ook kantoren in 
Londen, Parijs, Brussel, Antwerpen, Keulen, Frankfurt, 
Wenen en New York. De joodse bankiers, wier grote 
voorbeeld uiteraard Mayer Rothschild en zijn vier 
zoons waren, legden zich vooral toe op het geldbedrijf 
en de fondsenhandel, die zich definitief zou gaan afsplit
sen van de goederenhandel. Hun succes dankten zij 
voor een niet gering deel aan een vroeg en voortvarend 
gebruik van de elektrische telegrafie,21 waarmee de 
koersbewegingen op de Europese en Noordameri- 
kaanse beurzen in een voorheen ongekend tempo door
geseind konden worden. In Nederland kon dit vanaf 
1847, door de telegraaf van de Hollandsche Ijzeren 
Spoorweg-Maatschappij. In 1852 werd in Amsterdam 
de Rijkstelegraaf ingericht, die drie jaar later verhuisde 
naar het nieuwe, door Outshoorn gebouwde postkan
toor aan de Nieuwezijds Voorburgwal.

In de jaren vijftig waren het ook veelal joodse ban
kiers (zoals Leo Lippmann van het bankiershuis 
Lippmann, Rosenthal & Co.) die hier de economische 
ideeën van de Franse Saint-Simonisten introduceerden. 
De Saint-Simonisten wilden grote industriële onderne
mingen in het leven roepen om de economische stagna
tie in Frankrijk tegen te gaan.22 Deze ondernemingen 
dienden te functioneren onder het toeziend oog van de 
banken, die ervoor moesten zorgen dat de produktie- 
middelen in handen kwamen van de bekwaamste onder
nemers. De banken kregen dus een leidende rol toebe
deeld bij de industriële ontwikkeling. Overgoten met

Spotprent naar aanleiding van het plan tot oprichting van een giro* of handelsbank (1837) 

[Naar een steendruk, getekend door Jacob van Lennep, In het bezit van de Nederlandsche Bank.]

2 Spotprent naar aanleiding van het plan tot oprich
ting van een Handelsbank in 1837. De tekeningen en 
onderschriften laten de scepsis zien die in Nederland 
destijds bestond ten aanzien van het begrip 'krediet’: 
'Uw geldzak is onnoodig, Vriend.VDaar men U met 
crediet bedient./Bevalt het recepis U niet,/Men blaast 
hier zakken vol crediet’, enz. (Steendruk naar Jacob 
van Lennep, in bezit van de Nederlandsche Bank. 
Foto: Universiteitsbibliotheek UvA.)

een verleidelijke saus van ‘égalité’ en ‘fraternité’ sloegen 
deze ideeën in brede kring aan, onder meer bij 
Napoleon III (bijgenaamd ‘Saint-Simon te paard’). Zij 
leidden in de eerste plaats tot de uitvoering van grote 
openbare werken en, met het oog op de daartoe nood
zakelijke kredietoperaties, tot de oprichting van het 
Crédit Mobilier van de gebroeders Péreire, en van het 
Crédit Foncier, de hypotheekbank die één van de voor
naamste financieringsbronnen werd van Haussmanns 
transformatie van Parijs.

Dergelijke ideeën gingen uit van deficitfinanciering 
(‘Keynes’ avant-la-lettre), iets dat de traditionele 
Hollandse bankiershuizen als speculatieve waaghalzerij 
beschouwden. In de jaren vijftig onthielden de regering 
en de Nederlandsche Bank zich nog nadrukkelijk van 
toestemming aan initiatieven waarachter zij vermomde 
Crédit Mobilierplannen vermoedden, zoals die van de 
Amsterdamse arts S. Sarphati.23 Maar bij de groeiende 
liberalisering van de handel was dit beleid niet langer 
vol te houden. Daarbij kwam dat de regering in 1860 
had besloten de uitbreiding van het onderontwikkelde 
spoorwegnet voortaan zelf ter hand te nemen en de 
exploitatie van de nieuwe Staatsspoorwegen over te 
laten aan een particuliere maatschappij. Al dadelijk 
bleek dat de financiering daarvan niet rond te krijgen 
was met de gebruikelijke methodes. Dit was het 
moment waarop Mendel op het toneel verscheen, met 
in zijn kielzog Langrand-Dumonceau. Mendel richtte 
in 1863 de Algemeene Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid op, statutair een onderdeel van het Parijse 
Crédit Mobilier. De Algemeene Maatschappij was dus 
geen privé-bank, maar een naamloze vennootschap met 
een maatschappelijk kapitaal, verdeeld over anonieme 
aandeelhouders. Mendel was directeur, Langrand- 
Dumonceau commissaris met verreikende invloed. Aan 
de beurs werd argwanend gesproken over de 
Maatschappij van Zwendel en Nijverheid. De onderne
ming, met een maatschappelijk kapitaal van maar liefst 
veertig miljoen gulden, had als doel de oprichting van 
industriële -, handels- en kredietinstellingen (in de 
vorm van n.v.’s) en het emitteren van obligaties. Tot 
haar stichtingen behoorden de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, de Nederlandsch- 
Indische Handelsbank en de Nederlandsch-Indische 
Spoorweg-Maatschappij. Zij overleefden de moeder
maatschappij ruimschoots, want al in 1864 stortte de 
Algemeene Maatschappij volledig in elkaar. Mendel was 
tegelijkertijd in moeilijkheden geraakt door wilde spe
culaties in New York en moest al even hals over kop het 
land verlaten als vijftien jaar later de beruchte 
Rotterdamse ondernemer Lodewijk Pincoffs. Een fail
lissement van de Algemeene Maatschappij kon worden 
afgewend, omdat het Franse Crédit Mobilier en
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Langrand-Dumonceau bijsprongen. De laatste had er 
voor gezorgd dat de pauselijke staat, waarmee hij nauwe 
banden onderhield, voor meer dan één miljoen gulden 
aan obligaties had deelgenomen aan het kapitaal van de 
Algemeene Maatschappij.

Graaf Langrand-Dumonceau - de bankgoochelaar

Zelf hield Langrand zich voornamelijk bezig met 
levensverzekeringen en grondkrediet. In korte tijd zette 
hij een internationaal net van levensverzekeringsmaat
schappijen en bankbedrijven op. Zijn systeem van 
grondkrediet was in grote lijnen als volgt.24 In Oosten- 
rijk-Hongarije, waar na de revolutie van 1848 bij land
eigenaren en kleine boeren - dat wil zeggen voormalige 
pachters - een grote behoefte aan krediet bestond, ver
leende hij hypothecair krediet door de oprichting van 
hypotheekbanken, die hun pandbrieven plaatsten in 
landen met een lage rentestand, zoals België en 
Nederland. Door op internationale schaal te opereren, 
omzeilde hij handig allerlei nationale vennootschaps
wetgevingen. Ongeacht het succes van zijn onderne
mingen stichtte Langrand, om het optimistisme te 
handhaven en de vaart er in te houden, in recordtijd 
meer dan twintig banken: in Brussel, Amsterdam (in 
1860 de Nederlandsche Hypotheekbank en in 1866 de 
genoemde Nederlandsche Maatschappij voor Grond- 
Krediet), Wenen, Leipzig, Parijs en Londen. Het was 
een ondoorzichtig netwerk van semi-frauduleuze hypo
theekbanken, waaraan Langrand zijn reputatie van ‘de 
grote bankgoochelaar’ dankte. Zijn relaties met de 
katholieke kerk en het Vaticaan - Pius IX verleende hem 
wegens zijn verdiensten voor het katholieke bankwezen 
de titel van pauselijk graaf - gebruikte hij om het ver
trouwen van zowel boeren als beleggers te winnen. Zijn 
financiële operaties strookten overigens geheel met het 
in 1863 op het katholieke Congres van Mechelen aan
genomen dogma van de verchristelijking van het kapi
taal.25 De Belgische liberalen vreesden vooral de ver
vlechting van economische en politieke activiteiten ten 
behoeve van de pauselijke zaak. Langrand kocht kranten 
op, die hij vervolgens in dienst stelde van zowel zijn 
eigen ondernemingen als ook van de katholieke partij
en; hij aarzelde niet om journalisten om te kopen en 
compromitteerde, na zijn val en de liquidatie van zijn 
ondernemingen in 1870, de katholieke partijen in 
België dusdanig dat zijn optreden daar leidde tot de val 
van het kabinet d’Anethan. In tal van landen liet hij een 
spoor van gedupeerde pandbriefhouders achter. Vooral 
heel wat pastoors en vicarissen, ‘die hun heilig ambt in 
overeenstemming wisten te brengen met de winstge
vende betrekking van commissionair in Langrandsche 3 André Langrand-Dumonceau (Stadsarchief Brussel.)

Pandbrieven’26 waren hevig ontgoocheld. In België 
werd Langrand in 1878 bij verstek tot vijftien jaar 
gevangenisstraf veroordeeld. Hij stierf in 1900 in Rome.

De Nederlandsche Maatschappij voor Grond- 
Krediet (Crédit foncier néerlandaise) was formeel een 
dochteronderneming van een veredelde brievenbus
maatschappij in Londen, de ‘General Company for the 
promotion of Land Credit Limited’,27 wat vanwege de 
Engelse ‘joint-stock banks’-wetgeving een voordelige 
constructie was. De Londense bank werd echter in mei 
1870 door het House of Lords ontbonden. Langrand 
was in Amsterdam voorzitter van de raad van commis
sarissen, een curieus samenraapsel van hoge Belgische 
en Nederlandse adel;28 kringen waarin hij zich als ‘social 
climber’29 bij voorkeur bewoog en die omgekeerd deze 
bijverdienste wel konden gebruiken. President-direc- 
teur was J.W. Cramer, op wie wij nog terugkomen.50 
Waarschijnlijk heeft Langrand de bank mede opgericht 
ten behoeve van de inpoldering van het zuidelijk 
gedeelte van de Zuiderzee, een project dat enige tijd 
zijn bijzondere belangstelling had en dat in schaal zeker 
vergelijkbaar zou zijn geweest met Haussmanns trans
formatie van Parijs, waarvan het Franse Crédit Foncier 
één van de voornaamste financiers was. Er werden 
onderzoeken verricht doorJ.A. Beyerinck, hoofdingeni
eur van Waterstaat, en de bekende civiel-ingenieur T.J. 
Stieltjes. Er werden zelfs al boringen verricht om te 
onderzoeken of de drooggevallen Zuiderzee geschikt 
zou zijn voor landbouwgrond.51 Maar goedkeuring voor 
de concessie-aanvraag van de minister, daarbij geadvi

4 Het Kenaupark in 
Haarlem.
Vogelvluchtperspectief in 
steendruk uit 1867, met 
de geplande woonblokken 
en villa’s zoals ontworpen 
door de timmerman- 
architect G.W. Breuker in 
opdracht van de Neder
landsche Maatschappij 
voor Grond-Krediet. 
Grotendeels gerealiseerd 
volgens plan. Parkont- 
werp door J.D. Zocher jr. 
(Bureau Monumenten
zorg, Sector Gemeente
werken, Haarlem.)

seerd door de Raad van de Waterstaat, bleef voorlopig 
uit. In afwachting daarvan richtte de bank zich intussen 
op een ander project. Nadat onder meer een aanbod van 
Cuypers en Van der Biesen voor het ontwikkelen van 
het Vondelkwartier was afgeslagen,52 ging men in 1867 
in op het aanbod van de gemeente Haarlem55 om een 
terrein van 14.000 m2 op het westelijk gedeelte van het 
in de jaren twintig door Zocher ontworpen Staten 
Bolwerk aan te kopen, dat lange tijd door de bekende 
tuinarchitect zelf gebruikt was als kwekerij. De NMG- 
bank mocht hier een ‘quartier de luxe’ ontwikkelen. 
Zocher zou de plannen leveren voor de aanleg van het 
Kenaupark, zoals het terrein later genoemd werd. In de 
jaren na 1867 verrezen hier een monumentaal blok van 
negen herenhuizen, een kleiner blok van vier herenhui
zen en twaalf riante villa’s,54 alle in een voor dit type 
duurdere woningbouw populair witgepleisterd eclec
tisch classicisme, vaak aangeduid als ‘timmermansclassi- 
cisme’. Als ontwerper voor onder meer het grote ‘ter- 
raced block’ naar Engelse snit - vergelijkbaar met de 
woningbouw in Pimlico en Belgravia van de Londense 
aannemer-architect Thomas Cubitt - werd jammer 
genoeg niet Cuypers, maar de Amsterdamse timmer- 
man-aannemer-architect G.W. Breuker aangetrokken. 
Over hem had eerder al de architect I. Gosschalk in een 
ander verband laatdunkend opgemerkt: ‘De ontwerper 
(tevens aannemer), die kort geleden nog bescheiden de 
rijschaaf hanteerde en planken groefde naar hartelust, 
bezit nu reeds een uitgebreide praktijk’.55 (Met name in 
de Amsterdamse Plantagebuurt, waar onder meer



14 Een bankgebouw van Cuypers WILFRED VAN LEEUWEN Een bankgebouw van Cuypers WILFRED VAN LEEUWEN 15

Gosschalks potentiële clientèle woonde, was Breuker 
succesvol.) Men dient dit timmermansblok met zijn pre- 
fab-ornamenten te vergelijken met de gelijktijdige 
woningen van Cuypers in de Vondelstraat of met de 
bouwblokken van Gosschalk aan de Weteringschans of 
van Outshoorn aan het Oost- en Westeinde (alle in 
Amsterdam) om zich de kritiek van professionele archi
tectenzijde voor te kunnen stellen. Maar ondanks zijn - 
vanuit architectuurhistorisch oogpunt - oninteressante 
architectuur heeft het Haarlemse Kenaupark als stede
lijk ensemble een onmiskenbare allure. Iets van de 
onbekrompenheid en de grote schaal waarop Langrand 
en zijn bank de zaken hier in Nederland wilden aanpak
ken, is er nog altijd speurbaar.

Voor het overige ging het Langrands bank niet voor 
de wind. De Nederlandsche Maatschappij voor Grond- 
Krediet, die toch al een vrij amechtig bestaan leidde, 
trof het lot van al Langrands financiële creaties. Al in 
het jaarverslag van 1866 moest president-directeur 
Cramer melden: ‘Het behoeft [...] geen verklaring dat in 
het afgeloopen dienstjaar aan den werkkring der 
Maatschappij niet die omvang gegeven is, dien hij onder 
gunstiger omstandigheden ongetwijfeld zou bereikt 
hebben.’36 Sinds 1869 verkeerde de bank feitelijk in 
staat van liquidatie. In het voorjaar van 1871 legde de 
Amsterdamse arrondissementsrechtbank surséance van 
betaling op en stelde zij de bank onder curatele.

J. W. Cramer - ‘een aanzienlijk geajfaireerd mensch’

Cuypers’ directe opdrachtgever voor het bankgebouw 
in de Amstelstraat was vermoedelijk niet Langrand, 
maar Willem Cramer (1817-1884), president-directeur 
van de bank en een literaire jeugdvriend van Cuypers’ 
zwager J.A. Alberdingk Thijm. Cramer en Cuypers 
kenden elkaar; eerstgenoemde was, samen met Thijms 
andere jeugdvriend C.F. Lurasco, bestuurslid van de 
Vereeniging tot Weldadigheid van den Allerheiligsten 
Verlosser en in die hoedanigheid betrokken bij Cuypers’ 
verbouwing van het Piusgesticht in de Kerkstraat in 
1863.37 Aan Cramer - arts, zakenman, mede-oprichter 
van het dagblad De Tijd en gepassioneerd voorvechter 
van de katholieke zaak - wijdde K.J.L. Alberdingk 
Thijm (Lodewijk van Deyssel) enkele passages in de 
biografie over zijn vader J.A. Alberdingk Thijm: ‘Deze 
Dr. Cramer was geneesheer van beroep, maar deed, 
meenen wij, niet veel aan de praktijk, daar hij het hoofd 
vol had van allerlei vage grootheids-aspiraties. Zijn 
leven is een duidelijk voorbeeld geweest van vele niet 
geheel gelukte levens, die zich in den beginnen zoo 
schoon laten aanzien, maar waarvan per slot van reke
ning niets te recht komt, en die, in plaats van de mach

tige indrukken, die de gedroomde grootheid had moe
ten maken in de gemoederen hunner hen overlevende 
tijdgenoten, nauwelijks, als een vriendelijk schijnsel, 
eene aangename herinnering achterlaten bij den kleinen 
kring hunner naaste verwanten en bekenden.’38 Over 
Cramer, die in de jaren veertig met Thijm deel had uit
gemaakt van het literaire tijdschrift De Spektator, schreef 
Van Deyssel voorts dat hij ‘later geheel medeging in de 
19e eeuwsche Renaissance van het Katholicisme als 
stijlleer voor het leven en van de Katholieke Kerk als 
redster en regelaarster der maatschappij’ en dat hij in 
Parijs een bank had opgericht ‘om het finantiewezen uit 
de handen der Israëlieten in die der Katholieken over te 
brengen.’39 In de jaren zestig was de vriendschapsband 
tussen Thijm en Cramer nog slechts een zeer losse. In 
die tijd verscheen hij ‘met al de haast van een aanzien
lijk geaffaireerd mensch nu en dan in Thijm’s stille 
leven, als hij zoo pas per nacht- en sneltrein uit Rome 
van eene pauselijke audiëntie was teruggekeerd’, of als 
hij ‘zoo juist de vorderingen [had] gekontroleerd, die 
het, later voor den bekenden bankier A.C. Wertheim 
weder afgebroken en opnieuw herbouwd, bankgebouw 
maakte, dat hij, met zinnebeeldige bedoelingen, in 
Gothischen stijl in de Amstelstraat deed oprichten.’40

Dat Cramer wellicht een wat opgeblazen figuur was, 
willen we op gezag van Van Deyssel nog wel aannemen, 
maar dat hij van zo’n geringe betekenis was als hier 
geschetst wordt, is een miskenning van zijn rol als aan
jager in het katholieke emancipatieproces en in het 
katholieke maatschappelijke en culturele leven. Hij 
behoorde rond 1850 zeker tot de leidende katholieke 
intellectuelen in Amsterdam. Bovendien is onlangs aan
nemelijk gemaakt dat de kunstopvattingen van 
Alberdingk Thijm in de jaren veertig tenminste voor 
een deel beïnvloed waren door Cramer.41 Thijm en 
Cramer attaqueerden in De Spektator eensgezind de 
zogenaamde Gidsianen, onder wie Potgieter, 
Kneppelhout, Van Lennep en Ten Kate, die van de 
kunst eisten dat zij zich naar de natuur zou richten. De 
twee jonge katholieken stelden hier de onverenigbaar
heid van kunst en natuur tegenover. Kunst diende de 
natuur niet te kopiëren, maar te verheerlijken, zo zeiden 
zij Bilderdijk na. (Wat Thijm betreft klonken deze 
ideeën later nog door in zijn kunstkriteken in onder 
meer de Dietsche Warande.) De denkbeelden van de 
Gidsianen wortelden volgens hen in een oppervlakkig 
protestantisme, positivisme en individualisme, zonder 
leidend beginsel en zonder grondgedachte. Vanuit deze 
literaire controverse trok Cramer in de tweede helft van 
de jaren veertig de lijn door naar een politiek en jour
nalistiek activisme ten behoeve van de katholieke begin
selen en aspiraties. In 1846 richtte hij De Tijd op, het 
eerste katholieke dagblad van ons land, waarin hij onder

meer het bestaan van geheime protestantse genoot
schappen, die welbewust katholieken uitsloten, aan de 
kaak stelde. Zeker in de beginjaren was De Tijd een libe- 
raal-katholiek blad; Cramer gold als één van de ‘papo- 
Thorbeckianen’.42 Hij maakte in 1849 in Parijs kennis 
met De Montalembert, de politieke leider van de Franse 
katholieken, die van de liberalen de beste garanties ver
wachtte voor de vrijheid van godsdienst en onderwijs, 
en daarmee voor de ontplooiing van de katholieken.43 
Daarnaast stond Cramer al vroeg sympathiek tegenover 
de universalistische beginselen van de Franse 
Fourieristen en Saint-Simonisten, waarin hij tenminste 
een dam zag tegen de kwalen van zijn tijd, te weten 
beginselloosheid en individualisme.44 In het licht van 
wat hierboven over het Saint-Simonisme gezegd is, ligt 
het voor de hand dat hier de oorsprong ligt van 
Cramers interesse voor het bankwezen. Kwade tongen 
beweerden echter dat vooral zijn slechte reputatie als 
arts en het daaruit voortvloeiende geldgebrek hem 
voortdurend naar nieuwe broodwinningen deden 
omzien teneinde zijn gezin te kunnen onderhouden.45 
Het één sluit het andere overigens niet uit. Aan het eind 
van zijn leven schreef Cramer een autobiografie, Liber 
Rationum genaamd, dat in manuscriptvorm deel uit
maakt van het omvangrijke Cramer-archief in het 
archief van de Nederlandse jezuïeten in Nijmegen. Het 
negende deel is een lange apologie van de wederwaar
digheden en financiële perikelen van de Nederlandsche 
Maatschappij voor Grond-Krediet: ‘zij hebben mijne 
krachten verlamd, mij tot een vrijwilligen banneling 
gemaakt/...), mijn eigentlijke leven vernield’.46 Over 
het gebouw overigens geen woord.

Dit is in grote lijnen de achtergrond van Cuypers’ 
bankgebouw. Een bank mocht dan wel een profane 
bouwopgave zijn, hier ging het bij nadere beschouwing 
om een opdracht met een militant-katholieke achter
grond. Zowel Langrand-Dumonceau als Cramer ver
bonden hun ondernemerschap ten nauwste met de strijd 
voor de katholieke zaak. Het is niettemin de vraag of 
Cuypers in latere jaren nog wel met zoveel genoegen 
aan de opdracht terugdacht. Ongetwijfeld heeft hij de 
kranteberichten over de escapades van Langrand- 
Dumonceau gevolgd. We kunnen ons voorstellen dat hij 
ongaarne de herinnering levend hield aan zijn werk voor 
de man die het katholieke bankwezen te schande had 
gemaakt. Dat Langrand desondanks voor Nederland 
van grote betekenis is geweest, is een inzicht dat pas 
later geleidelijk is gegroeid. Daar komt nog bij dat men 
in het negentiende-eeuwse Nederland niet gewend was 
aan een bankschandaal van deze omvang. De zaak- 
Langrand was het eerste grote hypotheekbankschandaal 
in de Nederlandse bankgeschiedenis; er zouden er, zoals 
bekend, nog verscheidene volgen. Zo deed zich in 1905

opnieuw een schandaal met een hypotheekbank voor, 
dat eindigde met een bankdirecteur die zich tussen 
Utrecht en Hilversum uit de trein gooide, omdat hij 
zich aan het station wist opgewacht door de politie.47 
Deze affaire trok echter minder de aandacht, wellicht 
ook omdat de betrokkenen geen prominente katholie
ken met papo-mercantilistische aspiraties waren.

Het gebouw - stilistisch

In januari 1866 was Cramer in het pand Herengracht 
615 komen wonen. De stallingen van dit dubbele grach
tenhuis lagen aan het eind van de binnentuin en hadden 
hun ingang aan de achterliggende Amstelstraat. Twee 
van deze stallen (Amstelstraat Y 369-370, thans nr. 30) 
liet Cramer verbouwen tot bankgebouw.

Eind februari diende Cuypers de verbouwplannen bij 
het gemeentebestuur in.48 Hij liet de bouw- en romp- 
muren grotendeels intact en verwijderde alleen de voor
gevels en de bekappingen aan de straatzijde. Het geheel 
kreeg één nieuwe voorgevel, een nieuwe indeling, met 
nieuwe scheidingsmuren, terwijl de oude muren onge
veer een meter hoger werden opgetrokken. De ingang 
kwam in één van de buitenste traveeën, wat voor de 
ruimtelijke indeling van een kantoor altijd de nodige 
voordelen bood. Bewerkte diefijzers - of traliewerk - op 
de begane grond gaven het gebouw een gesloten voor
komen. De tekening geeft verder geen informatie over 
de plaats van de wacht- en spreekkamers, de directieka
mer, de kluis of het archief. In vergelijking met de late
re verbouwing door Outshoorn, waarbij een axiale plat
tegrond ontstond, waren Cuypers’ ingrepen tamelijk 
sober en utilitair. Maar kennelijk was de indeling niet 
naar de zin van Wertheim, die in 1872 nota bene een 
kant en klaar, nog nauwelijks afgeschreven bankgebouw 
overnam, maar het desalniettemin onherkenbaar liet 
vertimmeren.

Hoewel Wertheim later tot de vurigste bewonderaars 
van Cuypers’ Rijksmuseum zou behoren, is het zeer de 
vraag of hij in 1871 veel affiniteit had met de stijl van 
het bankgebouw. Zijn bewondering voor Outshoorn, 
die uit zijn necrologie van de architect van het Paleis 
voor Volksvlijt blijkt,49 doet vermoeden van niet. 
(Terzijde: Cuypers’ gebouw was ook enigszins een 
Fremdkörper in de Amstelstraat. In de tweede helft van 
de negentiende eeuw was dit één van de levendigste 
straten van Amsterdam, waar de bierhuizen, variété
theaters en café-chantants zich aaneenregen en waar 
vanaf 1844 de grote komiek Nathan Judels zijn thuisba
sis had.) Wij hebben gezien hoe Lodewijk van Deyssel 
Cuypers’ ontwerp als ‘Gothisch’ bestempelde, zonder 
overigens de ontwerper te vermelden. Maar Van
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5 Ontwerp voor verbouwing van het Vaudeville 
fran^ais-theater tot kantoorgebouw, Singel 512, 
Amsterdam, door I. Gosschalk, 1865. Voorgevel en 
detail. Gepubliceerd in Bouwkundige Bijdragen 1867.
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Deyssel had niet zoveel verstand van architectuur, zoals 
wel blijkt uit de nogal oppervlakkige observaties die hij 
elders in zijn biografie aan Cuypers wijdde. Een jaar 
nadat Van Deyssel het gebouw noemde, werd het 
opnieuw voor een moment aan de vergetelheid ontrukt, 
ditmaal door iemand uit de professie. I. Gosschalk 
noemde het in zijn ‘Memoires’, verschenen in het 
Bouwkundig Tijdschrift van 1899 naar aanleiding van de 
voltooiing van zijn laatste werk, het station van 
Groningen. Gosschalk keek in dit artikel onder meer 
terug op het midden van de jaren zestig, toen hij zijn 
loopbaan als architect begon. Hij noemde daarbij de 
belangrijkste architecten uit die jaren: C. Outshoom, 
M.G. Tétar van Elven, de beide stadsarchitecten B. de 
Greef en W. Springer, voorts G.B. Salm, A.N. 
Godeffoy, de oud-genieofficier W.A. Froger, de oud- 
stadsrooimeester T.W. van Outersterp ‘en enkele ande
re nog, van minder of geen beteekenis’ (tot welke sub
categorie hij kennelijk J.H. Lehman rekende).50 
Cuypers vermeldde hij apart, omdat die tegelijk met 
hemzelf zijn carrière was begonnen, althans in 
Amsterdam. ‘Van Cuypers was er toen slechts een 
gebouw in de Amstelstraat, sterk aan duitsch romaanse 
vormen herinnerende, voor kantoor eener bank van den 
heer Cramer gesticht, een succursale der inrichtingen 
van den beruchten Belg Langrand-Dumonceau’.51

Afgaande op de tekening in het rooimeestersarchief 
lijkt Gosschalks omschrijving ‘aan duitsch romaansche 
vormen herinnerend’ acceptabeler dan Van Deyssels 
‘Gothisch’. Met name de deuromlijsting, met een uit- 
kraging boven de deurkalf, wijst in die richting en waar
schijnlijk was ook het aspect van het gebouw als geheel 
- dat van een calquetekeningetje moeilijk is te beoorde
len - meer gesloten romaans dan decoratief-gotisch. 
Maar het waren niet meer dan versluierde citaten. Zoals 
veel van Cuypers’ gebouwen, maakte het gebouw veel 
meer een algemeen-middeleeuwse indruk dan dat het 
direct naar de gotiek of het romaans verwees. De 
omschrijvingen van Van Deyssel en Gosschalk conver
geerden weliswaar niet geheel, maar de verwijzing naar 
de Middeleeuwen was voor hen duidelijk.

Het is interessant de gevel te vergelijken met een 
kantoor van Gosschalk. Een jaar eerder had deze aan 
het Singel eveneens een bestaand gebouw tot kantoor 
verbouwd, zijn eerste uitgevoerde ontwerp.52 Het was 
een zuiver speculatief kantoor, bestemd voor de verhuur 
aan meerdere gegadigden - een nieuw fenomeen - en 
gebouwd in opdracht van de projectontwikkelaar mr. 
P.A. van Oosterwijk Bruyn, een oude schoolkameraad 
van het Gymnasium. In de gevel verwerkte Gosschalk 
tal van vroeg-renaissancistische elementen, zoals de 
afwisseling van dieprode baksteen met witte natuur
steen, halfronde ontlastingsbogen, blokjes tegen pilas-
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6 Prijsvraagproject ‘Muzeüm Willem I’, door P.J.H. Cuypers, 1864. Renaissancevariant van de voorgevel. (Nederlands 
Architectuurinstituut.)

ters a la Hendrick de Keyser, een verjongende pilaster, 
rolwerk, maskers en jaarstenen. Alleen een op de 
Hollandse renaissance geïnspireerde topgevel ontbrak. 
Die paste hij echter een jaar later toe bij een kantoor in 
de Spuistraat, gebouwd voor de directie van het 
Petroleum-entrepot. En ook het Heinekenkantoor aan 
de Stadhouderskade (1870-1871) was geheel ontworpen 
in de vormen van de Hollandse vroegrenaissance, zoals 
trouwens eerder al de brouwerij (1866-1867). Met deze 
gebouwen sloeg Gosschalk een nieuwe weg in de 
Nederlandse architectuur in, met een Hollandse renais
sance die overigens stevig geworteld was in de ideeën 
van Viollet-le-Duc.55 Het bankkantoor in de 
Amstelstraat maakt daarentegen duidelijk dat Cuypers 
in deze jaren nog geen aanstalten maakte om op te 
schuiven in de richting van een zestiende- of zeventien- 
de-eeuwse Hollandse renaissance.

Dit is vermoedelijk ook de achtergrond van 
Gosschalks opmerking: ‘van Cuypers was er toen slechts 
een gebouw in de Amstelstraat’. Evenals andere archi
tecten van zijn generatie stoorde hij zich aan de bewier
oking door de jongere generatie die Cuypers in de jaren 
negentig ten deel viel, vooral ook omdat aan Cuypers in 
Nederland het alleenvertoningsrecht op de ideeën van 
Viollet-le-Duc werd toegedicht. Hij wilde met zijn losse 
opmerking Cuypers’ rol in de beslissende jaren zestig 
enigermate relativeren, hoewel dat in 1899 waarschijn
lijk al aan dovemansoren was besteed. Nog steeds is een 
hardnekkige mythe die aan het optreden van Cuypers in

de vorige eeuw kleeft dat hij niet alleen onze invloed
rijkste neogoticus en rationalist was, maar dat hij en pas
sant ook verantwoordelijk zou zijn geweest voor de her
leving van de Hollandse renaissance. (Onlangs werd dit 
de lezer van een stijlencompendium nog diets 
gemaakt.54) Uit enkele recente publicaties blijkt echter 
dat de wordingsgeschiedenis van de Hollandse neore- 
naissance zich grotendeels buiten Cuypers om heeft 
afgespeeld.55 Cuypers liet alleen de Hollandse renais
sance in zijn werk toe als daar in het programma of door 
de publieke opinie uitdrukkelijk om werd gevraagd, 
zoals in het geval van het Rijksmuseum. Als die nood
zaak er niet was, dan hield hij zich aan zijn favoriete 
periode, de Middeleeuwen.

De reden dat men Cuypers aan de wieg van de 
Hollandse neorenaissance geposteerd heeft, ligt ver
moedelijk vooral in zijn prijsvraagprojecten voor het 
Rijksmuseum. Bij de eerste prijsvraag in 1864, dus twee 
jaar eerder dan het bankgebouw, had Cuypers een 
variant ingediend in de stijl van de Hollandse renaissan
ce, als alternatief voor zijn gotische ontwerp.56 Het is 
moeilijk te bepalen hoe serieus hij zelf deze variant nam. 
Het ontwerp kon feitelijk niet op eigen benen staan; het 
was in alle opzichten van het gotische afgeleid en dat 
was ook precies Cuypers’ bedoeling. Hij wilde demon
streren dat de noordelijke renaissancevormen op de 
gotisch-rationele constructie ingetekend waren. De 
hoofdmassa’s van het renaissance-ontwerp waren iden
tiek aan die van het gotische ontwerp, dat was geïnspi-
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reerd door het Universiteitsmuseum van Oxford. 
Gosschalk schreef erover in De Nederlandsche Spectator, 
in een open brief aan Alberdingk Thijm: ‘dat is toch wat 
te kras, om ons te laten aanleunen, dat er van een 
gotisch ontwerp een renaissance groeit, als men contre- 
forten in driedelige pilasters verandert, en frontalen een 
weinigje verlaagt’.57 (Met ‘frontalen’ bedoelde hij de 
frontons van de voorgevel, maar dat woord vond hij hier 
‘oneigenlijk’.) Het merkwaardigste aan dit ontwerp was 
misschien nog wel dat Cuypers zeer ver over de 
Rubicon van de renaissance trok; zo diep in de ‘vijande
lijke’ linies drong hij alleen door bij zijn (onuitgevoer
de) prijsvraagprojecten voor het Rijksmuseum. In plaats 
van vroeg-renaissancistische vensterbogen en topgevels 
paste hij - met name aan de gevel die aan de ‘cour’ zou 
komen te liggen - strenge classicistisch-renaissancisti- 
sche frontons, vensters en pilasters toe. Een dergelijke, 
op Van Campen en Vingboons gebaseerde renaissance 
was niet de richting die de Hollandse neorenaissance in 
zou slaan, al helemaal niet als zij geplakt werd tegen een 
gotisch model. Ook Cuypers zelf was er kennelijk niet 
over te spreken; bij het uiteindelijk gerealiseerde 
Rijksmuseum (1876-1885) was voor hem 1550, 1560 
zo’n beetje de uiterste grens. Waarmee ik op nog een 
andere mogelijkheid kom, namelijk dat Cuypers zijn 
renaissance-variant van 1864 veeleer als een openings
bod zag, dat hij later in meer gotisch-rationele zin zou 
kunnen bijstellen. Die handelwijze paste hij immers 
zo’n vijftien jaar later toe bij de realisering van zijn win
nende renaissance-ontwerp voor het Rijksmuseum 
(1876); Thomas von der Dunk heeft die kwestie onlangs 
breedvoerig en met veel nieuwe gegevens belicht.58 Het 
is hier niet de plaats om daar opnieuw op in te gaan; 
alleen dat de mogelijkheid bestaat is hier relevant.

Leerstuk of openingsbod, feit is dat Cuypers zeker 
niet gegrepen was door de (Hollandse) renaissance, zoals 
Gosschalk dat even later was. Waarom, zo vraagt men 
zich af, zette hij bij het bankgebouw, twee jaar na zijn 
eerste ontwerpen voor het Rijksmuseum, niet de lijn 
door van de renaissance-variant? Het type van het bank
gebouw had hem daar alle aanleiding toe kunnen geven. 
Vanwege de associatie met de kooplieden-bankiers uit de 
Italiaanse renaissance werden bankgebouwen in deze 
periode in Europa en de Verenigde Staten meestal in een 
renaissancistisch stijlkleed gehuld.59 Daarbij refereerden 
de klassieke orden aan het tempelmotief, dat op zijn 
beurt de schatkamer-idee uitdrukte.60 Dit verbond het 
bankgebouw overigens met het museum, dat eveneens 
verwees naar de tempel-schatkamer uit de Oudheid. 
Daarnaast straalden de orden bij uitstek betrouwbaar
heid en respectabiliteit uit, waarden die bij bankiers 
hoog in aanzien stonden. Niettemin waren er voor 
Cuypers ook modellen van een naar de Middeleeuwen

verwijzende commerciële en bancaire architectuur voor
handen, met name in Engeland. Daar bestonden banken 
in zowel een Puginiaanse en Ruskiniaanse gotiek (de 
door Ruskin genspireerde interpretatie van de 
Venetiaanse en Veronese gotiek) alsook in neo- 
Tudorvarianten.61 Maar Cuypers liet dit keer de Engelse 
voorbeelden voor wat ze waren62 en produceerde zijn 
eigen versie van een neo-Middeleeuws bankgebouw.

Stijlvoorkeuren werden in de tweede helft van de 
negentiende eeuw meer gedicteerd door historische, 
politieke en religieuze voorkeuren dan door overwegin
gen van architectonische aard. David Watkin en - op 
een meer evenwichtige manier - J. Mordaunt Crook 
hebben laten zien dat negentiende-eeuwse architecten 
bij het legitimeren van hun voorkeuren deze volgorde 
precies omdraaiden.63 Vooral de neogotici waren daar 
meesters in, al waren zij zeker niet de enigen. Pugin en 
Cuypers (en met name diens geestverwant De Stuers) 
werden niet moe om te benadrukken dat zij op zich 
geen speciale voorkeur voor de gotiek of de 
Middeleeuwen hadden, maar dat het hen ging om een 
principe, dat van een waarheidsgetrouwe, redegevende 
bouwkunst, steunend op een constructieve logica. Dat 
die nu eenmaal het best belichaamd werd door een mid
deleeuwse bouwstijl, dat konden zij toch ook niet hel
pen? Hun stijlbegrip berustte niet op ordinaire wille
keur, op modegrillen, zoals dat bij de classicisten en 
renaissancisten het geval was, maar was van een hogere 
orde. ‘Stijl is de openbaring van een ideaal berustende 
op een redelijk beginsel’, zo formuleerde Cuypers het.64 
Watkin deed de claims van Pugin en zelfs die van 
Viollet-le-Duc af als aanmatigende krompraat, met als 
doel het verhullen van wat simpelweg een esthetische of 
religieuze, maar in elk geval een a-prioristische voor
keur was: voor de gotiek en voor de Middeleeuwen.

Zover zou ik overigens niet willen gaan, al was het 
alleen maar omdat Watkin bijna even eenzijdig is als zijn 
negentiende-eeuwse opponenten. (En wellicht juist daar
om in staat tot zulke vlijmscherpe analyses). De verstren
geling van een historisch en religieus gefundeerde stijl- 
voorkeur en een architectonisch gemotiveerd rationalis
me is in werkelijkheid veel onontwarbaarder dan Watkin 
suggereert. Maar waar het hier om gaat is dat Cuypers 
een mooie kans liet liggen de weg te wijzen naar een 
nationale renaissance; die pioniersrol moest hij, histo
risch gezien, aan Gosschalk laten. En mocht hij zelf al 
plannen in die richting gehad hebben, dan was zijn 
clientèle er gewoonweg niet naar, zeker niet bij dit filiaal 
van een met pauselijke waardigheid bekleed bankencong- 
lomeraat. De ‘verchristelijking van het kapitaal’ werd hier 
gekoppeld aan een architectonische vormgeving, die, met 
inderdaad ‘zinnebeeldige bedoelingen’, verwees naar de 
prekapitalistische en universalistische Middeleeuwen.
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Een huis voor 
de Mammon

Amsterdamse bankgebouwen 
1860-1890;

een typologische verkenning

Wilfred van Leeuwen

In dit artikel wordt de opkomst, ontwikkeling en typo
logie van de oudste Amsterdamse bankgebouwen 
geschetst. Internationaal gezien wist Amsterdam in de 
negentiende eeuw een zekere positie als financieel cen
trum te behouden, onder meer dankzij particuliere ban
kiershuizen als Hope & Co. en Lippmann, Rosenthal & 
Co. Op een wat bescheidener schaal zien we ook in 
andere steden in de tweede helft van de negentiende 
eeuw de opkomst van de eerste zelfstandige bankgebou
wen.1 De beperking tot Amsterdam en tot een afgeba
kende periode levert in ieder geval een hanteerbare 
groep gebouwen op. Bancair-historisch geldt in 
Nederland overigens als een belangrijke cesuur het jaar 
1911,2 wanneer een aantal grote concentraties het aan
zien van de bankwereld verandert en de eerste fase van 
de moderne bankgeschiedenis afsluit. Een behandeling 
van de gehele periode 1863-1911,3 zou echter binnen de 
beperkte reikwijdte van een artikel ontaarden in een 
overzicht in vogelvlucht. Dat is hier niet de bedoeling. 
Er worden alleen enkele belangrijke bankgebouwen uit 
de vroegste periode getraceerd en vervolgens geplaatst 
in de contemporaine architectuurhistorische ontwikke
ling. Naar volledigheid is daarbij niet gestreefd; zo komt 
slechts een enkel voorbeeld van de spaar- en pandjes- 
banken ter sprake.

Een algemeen onderscheid dat kan worden gemaakt 
is dat tussen handels- (of krediet- en deposito)banken in 
de vorm van naamloze vennootschappen, particuliere 
bankiersfirma’s, kassiersmaatschappijen, hypotheekban
ken, spaarbanken en pandjesbanken of banken van 
lening. (Overigens kan deze laatste categorie niet als

geldbank worden beschouwd). Een moeilijkheid levert 
de niet altijd even duidelijke scheidslijn tussen de parti
culiere bankiersfirma’s en de kantoren van commissio
nairs en effectenmakelaars op. Amsterdam telde in 1880 
zo’n 450 ‘commissionairs in effecten’.4 De meeste van 
hen waren kleine gespecialiseerde effectenhandelaren, 
die een of twee kamers van hun huis tot kantoorruimte 
inrichtten; zij mogen zeker niet als bankiers worden 
beschouwd. Sommige grotere commissiehuizen legden 
zich daarnaast echter toe op assurantie- of bankzaken, 
zoals de fa. Kerkhoven & Co. (Herengracht 115), waar
voor Berlage in 1890 een kantoor bouwde.5 Andere, 
hoewel van oorsprong effectenkantoren, werden na ver
loop van tijd als ‘bankiersfirma’s’ aangeduid, zoals 
Wertheim & Gompertz. Een aparte categorie vormen 
de vele kredietverschaffende ‘cultuurbanken’ en cul
tuurmaatschappijen,6 zoals de Dorrepaalsche Bank der 
Vorstenlanden, de Handelsvereeniging ‘Amsterdam’ en 
de Soerabajasche Bank- en Handels-Vereeniging De 
Rijk, Groskamp & Co.7 Deze handelsfirma’s ontplooi
den echter zeer uiteenlopende activiteiten en zijn hier 
verder buiten beschouwing gelaten.

De belangrijkste bank uit deze periode, de 
Nederlandsche Bank aan de Oude Turfmarkt, wordt 
hier eveneens grotendeels buiten beschouwing gelaten, 
omdat hierover al een tamelijk gedetailleerde en waar
devolle studie bestaat. Het artikel van R. Bruning dat in 
1964 in het Maandblad Amstelodamum verscheen over de 
totstandkoming van het gebouw, maakte daarbij gebruik 
van de archieven van de Nederlandsche Bank, waarin 
zich belangrijke tekeningen bevinden.8 Uit Brunings 
artikel krijgen we een indruk van de manier waarop 
architect-ingenieur W.A. Froger begeleid werd door 
een bouwcommissie - met daarin onder anderen D.D. 
Büchler, oud-voorzitter van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst - en hoe hij, ter verbete
ring van zijn ontwerp, op rondreis door Europa werd 
gestuurd. Het is trouwens het enige artikel van belang 
dat in Nederland over negentiende-eeuwse bankarchi- 
tectuur is verschenen. In het buitenland is inmiddels al 
het nodige onderzoek verricht naar de bancaire archi
tectuur uit de periode 1850-1930. In Engeland en 
Frankrijk verschenen recent twee uitstekend gedocu
menteerde monografieën.9 In Duitsland bestaat onder 
meer een studie over het negentiende-eeuwse bankge
bouw in Keulen en het Rijnland.10 Over de vroeg 
negentiende-eeuwse bankgebouwen van Wall Street 
bestaat eveneens een goede studie.11 In België ver
scheen onlangs tenminste een monografie over Henri 
Beyaert, de ook door Nederlandse architecten hoog 
aangeslagen ontwerper van de twee hoofdvestigingen 
van de Nationale Bank in Brussel en Antwerpen.12

Voor een korte schets van de opkomst van het moder-
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ne bankwezen verwijs ik naar het begin van het vorige 
artikel. Vanwege diens rol achter de schermen van de 
Nederlandse Maatschappij voor Grond-Krediet is daar
bij ook vrij uitvoerig ingegaan op de figuur van 
Langrand-Dumonceau, die de uitgangspunten van het 
economisch Saint-Simonisme doorspekte met allerlei 
schimmige financiële operaties. Echter, de kerngedach
te van het Saint-Simonisme - de leidende rol van de 
banken bij de economische bloei en bij industriële kre
dietverlening - lag aan de basis van de meeste bank- 
stichtingen in het derde kwart van de negentiende eeuw. 
Het gold voor onder meer de Twentsche Bank- 
Vereeniging (1861), de Rotterdamsche Bank (1863), de 
Amsterdamsche Bank (1871) en de Banque de Paris et 
des Pays-Bas (1872), om alleen enkele van de belang
rijkste te noemen. (De drie eerstgenoemde zijn voorlo
pers van de huidige ABN AMRO, de laatste van de 
Banque Paribas. Niet voor niets wordt deze periode 
vaak als ‘Gründerzeit’ aangemerkt.) Deze banken waren 
weliswaar minder speculatief van opzet, maar zij werden 
eveneens opgezet om te fungeren als intermediair tus
sen beleggers enerzijds en de expanderende handel en
industrie anderzijds. Zo werd de Twentsche Bank- 
Vereeniging door B.W. Blijdenstein opgericht met als 
doel de eigenhandige financiering door de Twentse tex
tielbaronnen van de export van hun katoentjes naar 
Indië. Evenals bij de Algemeene Maatschappij voor 
Handel en Nijverheid en de Nederlandsche 
Maatschappij voor Grond-Krediet uit het vorige artikel 
ging het hier om ‘joint-stock banks’, maatschappijen op
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1 Nederlandsche 
Bank aan de Oude 
Turfmarkt (thans 
Allard Pierson
museum), architect 
W.A. Froger, 1865- 
1869. (Historisch
topografische Atlas 
GA Amsterdam.)

aandelen. Anders dan de meeste particuliere bankiers
firma’s waren zij niet alleen gericht op zakelijke cliënten 
en beleggers, maar traden zij in de eerste plaats op als 
handelsbanken, die zich na verloop van tijd tevens ont
wikkelden tot depositobanken voor het grote publiek.13

Het aantal bankstichtingen was na 1860 aanzienlijk, 
maar een werkelijk spectaculaire groei zat er voorlopig 
nog niet in. Het is te begrijpen dat Mendel en 
Langrand-Dumonceau een begerig oog wierpen op het 
kapitaalrijke Nederland - ‘das steinreiche Holland’ 
dankzij het bezit van Java -, maar zij hadden zich verke
ken op de hier bestaande effectieve vraag naar langlo
pend krediet. De economische opleving was hier, anders 
dan elders, hoofdzakelijk het gevolg van het herstel van 
de traditionele sectoren handel en dienstverlening en 
slechts in beperkte mate van de opkomende en, met uit
zondering van de textiel, overwegend kleinschalige 
industrie.14 Dit had gevolgen voor de omvang van het 
bankbedrijf en van het bankgebouw. Bankgebouwen 
bleven hier tot 1895 - dat wil zeggen tot de opkomst van 
de grootschalige industrie - relatief bescheiden van 
afmetingen. Zij besloegen meestal twee tot vier kleine
re kavels of één, in een enkel geval twee brede grach
tenpanden, met maximaal twee verdiepingen. Maar in 
ieder geval gaf na 1860 de omvang van het bankbedrijf 
meestal voldoende aanleiding voor een grondige ver
bouwing van het grachten- of patriciërshuis of voor een 
complete nieuwbouw, hetzij aan de grachten, hetzij aan 
een van de zijstraten.

Na 1895 treedt er een duidelijke schaalvergroting in
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het bankbedrijf op. Ook dit had uiteraard zijn repercus
sies op het bankgebouw. Uit de periode 1895-1914 ken
nen we in Amsterdam enkele monumentale bankgebou
wen, zoals de Associatiekassa van architect C.B. 
Posthumus Meyjes sr. (Herengracht 179, thans apparte
mentengebouw), de Amsterdamsche Bank van Ed. 
Cuypers (Herengracht 597-601, gesloopt), de bank van 
Labouchere, Oyens & Co. van F.W.M. Poggenbeek 
(Spuistraat 172, thans Kas-Associatie), de Twentsche 
Bank van A.L. van Gendt & Zonen (Spuistraat 140-144, 
gesloopt), de Rotterdamsche Bank van A.D.N. van 
Gendt (Rokin 33-43, gesloopt) en de Rijkspostspaar
bank van D.E.C. Knuttel (Van Baerlestraat 27, thans 
Sweelinck Conservatorium).15 Dan pas ontstaat ook de 
karakteristieke bankplattegrond, met de grote, van 
boven verlichte hal in het midden van het gebouw. In 
het buitenland had die ontwikkeling al eerder ingezet. 
Zeker niet het eerste, maar wel het bekendste gebouw 
met een dergelijke centrale publiekshal was het Parijse 
Crédit Lyonnais.16 In embryonale vorm was een derge
lijke planorganisatie te vinden in het door Jan Springer 
in 1874-1875 verbouwde kantoor van de Kas- 
Vereeniging aan de Herengracht.17 Hier waren de kan
toorruimten rondom een overdekte, decoratief gestucte 
lichthof gegroepeerd. Maar deze afgesloten ruimte had 
nog niet de functie van een openbare bankhal. Het is 
een aanwijzing dat de Amsterdamse bankgebouwen in 
de periode 1860-1890 nog niet die publieksfunctie ver
vulden die in het buitenland al enige tijd gangbaar 
was.18

De ontwikkeling in het buitenland

Met inachtneming van lokale eigenaardigheden als het 
grachtenstramien en de radiale verbindingsstraten is het 
proces van ‘emancipatie’ en evolutie van het 
Amsterdamse bankgebouw in een aantal opzichten ver
gelijkbaar met ontwikkelingen die ook in het buitenland 
bekend zijn, met name in Duitsland. S. Raev, die onder
zoek verrichtte naar het bankgebouw in Keulen en het 
Rijnland, onderscheidt drie ontwikkelingsfasen.19 Als 
eerste ziet hij het ‘Stadtpalais’: de overname van een 
ouder representatief patriciërshuis, eventueel met een 
ernaast gelegen eenvoudig kantoortje. De tweede fase is 
die van het ‘Bankpalais’. Het bankgebouw, dat in ver
schijningsvorm nog grotendeels bij het type van het 
woonhuis aansluit (zij het met duidelijke nuancever
schillen), krijgt meerdere kantoorlokalen, een eigen 
interne organisatie en meestal ook één of meerdere ver
diepingen. Omstreeks de eeuwwisseling tenslotte, dus 
gelijktijdig met Amsterdam, komt voor het ‘Bankpalais’ 
het ‘Bankverwaltungsgebaude’ in de plaats, met als
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2 Publiekshal van een bank in Buenos-Aires, architect 
H. Hunt. Gepubliceerd in The Builder 1874. (Uit: 
Klasen, Grundriß-Vorbilder.')

voornaamste kenmerken een aanzienlijke schaalvergro
ting en de al genoemde centrale hal. De waarde van een 
indeling zoals Raev die geeft is overigens beperkt. 
Alleen in zeer ruwe contouren geeft zij een aantal stadia 
aan, die elkaar gedeeltelijk kunnen overlappen.

In Engeland, Schotland en de Verenigde Staten zijn 
zelfstandige bankgebouwen van aanzienlijk oudere 
datum dan in Duitsland en Nederland.20 In Londen 
verrees in 1734 het oudste gebouw van de Bank of 
England (opgericht in 1694), naar ontwerp van George 
Sampson; in de daaropvolgende honderd jaar ontstond 
door uitbreidingen van Robert Taylor en John Soane 
een uitgestrekt, compact gebouwencomplex, waarvan 
tegenwoordig alleen de ringmuren van Soane nog over
eind staan. Daarnaast bestond in Londen een groot aan
tal particuliere banken, die op de begane grond een 
zogenaamde ‘shop’ met een bescheiden bankhal had
den, terwijl op de verdiepingen de bankier of het perso
neel woonde. Deze gebouwen waren dus half bankge
bouw, half woonhuis; het bankgedeelte was echter dui
delijk herkenbaar door het geprononceerde gebruik van 
de klassieke orden. Door het verbod op ‘joint-stock 
banking’ en het monopolie van de Bank of England op 
de uitgifte van bankpapier bleven de Londense privé- 
banken tot omstreeks 1840 bescheiden van omvang en 
tamelijk onopvallend van vormgeving. In Schotland 
bestond dit verbod niet; daar ontwikkelde zich naast de 
Bank of Scotland een aantal grote bankcorporaties. In 
Schotland vinden we in deze periode dan ook de meest 
imposant bankgebouwen. Evenals de vroegste banken
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van Wall Street waren de Schotse banken meestal 
‘Greek Revival’-gebouwen met zware Dorische of 
Ionische portico’s.21 Na de Bank Charter Act van 1833 
waren ‘joint-stock banks’ ook toegestaan in Engeland. 
In de jaren veertig en vijftig ontwikkelde zich in Londen 
en de Midlands het renaissancistische palazzo-type voor 
banken en verzekeringsgebouwen, eerst volgens het 
Florentijnse model, later volgens het rijkere, meer 
representatieve Venetiaanse model. Het paleistype was 
veel elastischer in het ontwerp dan het tempeltype.22 Hij 
had bovendien - en dit in tegenstelling tot de met de 
Tory’s geassocieerde gotiek - een vooruitstrevend 
Whig-imago, vooral door zijn referentie aan de paleizen 
van de machtige kooplieden-bankiers uit de Italiaanse 
renaissance. Een gespecialiseerde en zeer succesvolle 
bankarchitect was John Gibson,23 een leerling van 
Charles Barry, de architect die het Florentijnse palazzo-
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type rond 1830 introduceerde bij een aantal Londense 
‘club’-gebouwen. Gibsons bekendste werk is het nog 
steeds bestaande gebouw van het hoofdkantoor van de 
National Provincial Bank in Threadneedle Street, vol
tooid in 1865.24 Zoals recentelijk het nabijgelegen 
Lloyd’s-gebouw van Richard Rogers, zo was Gibsons 
bank ooit de trots van de City. Het had een ingenieuze 
plattegrond, een ruime en met dure materialen aange
klede bankhal en een rijk gedecoreerde fagade met 
korinthische pilasters, gebeeldhouwde panelen met alle
gorische voorstellingen, vrijstaande beelden op de attiek 
en decoratief bewerkt traliewerk voor de vensters.

De ontwikkeling van het bankgebouw in Frankrijk 
liep ver achter bij Groot-Brittannië. Niet eerder dan 
rond 1870 verrezen hier de eerste grote zelfstandige 
bankgebouwen. De meeste grote bankinstellingen, 
zoals de Banque de France en de Crédit Foncier de

3 National Provincial Bank, Threadneedlestreet, 
Londen, architect John Gibson. Gevel en plattegrond. 
Gepubliceerd in The Builder 1865. (Uit: Klasen, 
Grundriß- Vorbilder.)

France, waren gehuisvest in de voorname Parijse hotels-, 
hetzelfde gold voor de particuliere haute banque. (Tót 
zover is de situatie vergelijkbaar met Amsterdam, zoals 
we hieronder zullen zien.) Rond 1880 werden de eerste 
grote bankgebouwen in de stijl van de Beaux-Arts 
gebouwd, onder meer het Comptoir d’Escompte de 
Paris en het Parijse kantoor van het Crédit Lyonnais.25 
Beide hadden een centrale publiekshal ‘a la mode ang- 
lais’, met loketten en tafels voor de diverse financiële 
handelingen. Achter de aan het ‘pavillon d’Horloge’ van 
het Louvre ontleende Beaux-Artsgevel van het Crédit 
Lyonnais gingen de modernste materialen en technie
ken schuil. Zo waren de overkappingen van de grote 
‘salie des Pas Perdus’ en van het trappenhuis geheel van 
glas en ijzer en drong het daglicht, dankzij de glazen 
vloertegels uit de befaamde fabriek van Saint-Gobain, 
door tot in de twee onder de hal gelegen souterrainver- 
diepingen, waarin aan de wanden lange rijen ijzeren 
privé-kluizen waren bevestigd. Architect van dit in de 
vakpers hooggeroemde gebouw was de uit Den Haag 
afkomstige William Bouwens van der Boijen, die was 
opgeleid aan de Ecole des Beaux-Arts in de ateliers van 
Labrouste en van zijn stiefvader Vaudoyer. Beide leer
meesters waren grondleggers van het rationalistisch 
eclecticisme van de jaren dertig en veertig,26 ook wel als 
néogrec aangeduid, een richting waaruit zich - ogen
schijnlijk paradoxaal - zowel de Beaux-Arts architectuur 
van Charles Gamier en van Bouwens als de op de gotiek 
geënte ideeën van E.E. Viollet-le-Duc zouden ontwik
kelen.

Stilistisch gezien hadden de Nederlandse architecten 
weinig affiniteit met het Victoriaanse ‘Italianate’ en er 
waren ook weinig landen in Europa die zo betrekkelijk 
immuun waren voor de Franse Beaux-Arts architectuur 
als juist ons land. Nederland was na 1880 voornamelijk 
in de ban van zijn eigen verleden, de Hollandse renais
sance. Daarnaast kregen de Nederlandse architecten 
ook pas in de late jaren negentig de kans zich te spiege
len aan de grote bankgebouwen in het buitenland. Dat 
neemt niet weg - en dat is voor dit onderzoek van belang 
- dat de basisfilosofie van het hierboven aangestipte 
Franse eclecticisme ook in ons land een rijke voedings
bodem vond en toepasbaar was op een nieuw gebouwty- 
pe als het bankgebouw. Architecten als A.N. Godefroy, 
C. Outshoorn, J.H. Lehman, W. Springer en G.B. Salm 
waren sterk op Frankrijk en het Franse progressieve 
eclecticisme georiënteerd, dat men overigens vooral 
kende uit de kolommen van César Daly’s hooggeprezen 
Revue Générale de l''architectureF Ook het werk van 
toonaangevende renaissancisten als I. Gosschalk, C. 
Muysken en J.L. Springer wortelde trouwens stevig in 
de ideeën van het Franse eclecticisme, zij het dat zij een

heel andere richting uitgingen, zoals we nog zullen zien. 
Een eclecticistische ontwerphouding bood immers de 
beste garanties voor het beantwoorden aan zeer uiteen
lopende bouwopdrachten en -programma’s.

Het bankgebouw vóór 1860

In tegenstelling tot steden als Londen, Edinburgh, 
Philadelphia en New York kende Amsterdam vóór 1850 
geen zelfstandige bankgebouwen. De Amsterdamse 
Wisselbank van 1609 - een circulatiebank die als voor
beeld gold voor de Bank of England - was ruim ander
halve eeuw gevestigd op de begane grond van het stad
huis en was daar niet meer dan één van de vele kantoor
ruimten. De Associatie-Cassa (1806) was gedurende een 
groot deel van de negentiende eeuw gehuisvest in een 
waar labyrint van verbouwde panden tussen Singel en 
Herengracht bij de Driekoningenstraat;28 het vistite- 
kaartje van de bank was de brede pilastergevel aan de 
Herengracht, mogelijk naar ontwerp van Vingboons.29 
De Nederlandsche Bank (1814) zetelde ruim een halve 
eeuw in een rij Vingboonspanden aan de Oude 
Turfmarkt, tot het moment dat deze plaats maakte voor 
het statige gebouw van W.A. Froger (1865-1869, nu het 
Allard Piersonmuseum).30 Ook het succesvolle bedrijf 
van de Wed. W. Borski, ontstaan in de Bataafse tijd en 
gespecialiseerd in effectenadministratie, bankzaken en 
commissiehandel, kwam in de negentiende eeuw niet of 
nauwelijks achter de grachtengevels tevoorschijn. Het 
immense Borskikapitaal werd pas zichtbaar (zoals we 
nog zullen zien) bij de bouw van een aantal kapitale en 
architectonisch interessante buitens in de omgeving van 
Overveen en Doorn.

Het kwam dus al vóór 1850 voor dat een grachten
pand geheel of gedeeltelijk getransformeerd werd tot 
(bank)kantoor, waarmee de eerste stappen op weg naar 
city-vorming in de binnenstad werden gezet. Een 
gedeeltelijke bestemming tot bedrijfsfunctie was van
ouds trouwens een kenmerk van het koopmanshuis. 
Niet alleen waren de pakkelders en de bovenste verdie
pingen bestemd voor opslag, ook bevond zich in het 
smalle burgerwoonhuis vaak een zijkamer of ‘comptoir’ 
(kantoor) naast het voorhuis.31 Na het midden van de 
zeventiende eeuw nam het belang van dit zijvertrek toe. 
Het ontwikkelde zich van één raamtravee naar twee of 
meer en werd zo gaandeweg zelf het voorhuis, waarbij 
het oorspronkelijke voorhuis werd teruggebracht tot 
vestibule.32 In het paleisachtige grachtenhuis op dubbel 
erf, waar de aanzienlijkste kooplieden woonden, bevon
den zich twee assen ter weerszijden van de vestibule en 
gang: een representatieve as, met grote zaal en anti
chambre, en een functionele as, met achtereenvolgens
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4 Plattegrond van kelder
en souterrainverdieping 
van Herengracht 502, 
vervaardigd door G. 
Twisk, naar architect 
Abraham van der Hart, 
ca. 1804. Links van de 
vestibule bevindt zich een 
'comptoir’, onder het 
trappenhuis een brand
kast. (Historisch-topogra
fische Atlas GA 
Amsterdam.)

het ‘comptoir’, het trappenhuis, de keuken en de ‘daag
se kamer’.33 Een combinatie van kantoor- en woonfunc
tie op de bel-etage was omstreeks het midden van de 
vorige eeuw bij de in de statige grachtenpanden geves
tigde handels- en bankiershuizen nog steeds gebruike
lijk. Maar inmiddels waren er vaak al meerdere kamers 
in gebruik als kantoor, zoals in het dubbelpand 
Herengracht 497, waar de bankier John Samuel 
Raphael als filiaalhouder van de Londense bankiersfir
ma Raphael woonde en kantoor hield. Hier bevonden 
zich twee kantoorkamers en suite. In een aangebouwde 
brandkelder was de brandkast geplaatst.34 Eveneens in 
de ‘Bocht’ van de Herengracht, op nummer 468, wer
den in 1860 de Levensverzekeringsmaatschappij 
‘Nederland’ en de Nederlandsche Hypotheekbank 
gevestigd, twee geesteskinderen van Langrand- 
Dumonceau.35 Op de begane grond waren drie kamers 
als kantoor ingericht, op de verdieping één. P.L. 
Dubourcq, directeur en landschapsschilder, bewoonde 
de rest van het huis.

Geleidelijk ontstond dus bij de meeste handels- en 
bankiershuizen een situatie waarbij de gehele bel-etage 
ingenomen dreigde te worden door kantoorruimte. Bij 
de grootste huizen, zoals Hope & Co., was dit al veel 
eerder gebeurd. De grondlegger van deze firma, de 
Schot Thomas Hope sr. - de ‘jr.’ was de architectuur- 
theoreticus Thomas Hope of Deepdene, zijn kleinzoon 
- had zich in 1758 gevestigd in het pand Keizersgracht 
444-446, een dubbel pand met een rijke Régence-gevel. 
Vermoedelijk al enkele jaren later bouwde hij achter in
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de tuin van het huis een kantoorgebouw.36 Daarachter 
liet hij vervolgens, op de plaats van vijf aangekochte 
panden, twee grote pakhuizen met stallen en koetshui
zen bouwen, met hun voorgevels aan de Prinsengracht. 
Een smalle gang leidde vanaf de Prinsengracht naar het 
bestrate binnenerf tussen kantoor en huis.37 De functies 
wonen, werken en opslag werden op die manier in 
afzonderlijke gebouwen over het erf verdeeld.38

De eerste bankgebouwen, 1860-1880

Op minder dan een steenworp afstand van het ‘koopslot 
van de Hope’s’ kunnen we een kleine eeuw later de 
beslissende stap in het proces van verzelfstandiging van 
het bankgebouw volgen. In de tuin van het hoekhuis 
Keizersgracht 452, tegen de erfafscheiding aan de ach
terzijde, bouwde C. Outshoorn in 1859 een groot kan
toorgebouw voor de bankier E. Fuld van de firma 
Becker & Fuld.39 Fuld bewoonde zelf het grachtenhuis, 
dat hij een jaar later door Outshoorn liet remodelleren. 
In de Atlas-Loman uit 1876 staat het kantoorgebouw 
over de volle breedte van het achtererf ingetekend.40 
(Tekeningen ervan ontbreken en de huidige toestand is 
een opeenvolging van ingrijpende verbouwingen.) De 
pronkgevel was gericht naar de tuin en de achtergevel 
van het grachtenhuis. Hij had (en heeft nog) een rijk 
behandeld fries met ranken en palmetten, dat identiek 
was met het fries van het woonhuis. De linker zijgevel 
kwam te liggen aan het Molenpad, een verbindings-
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straat tussen Keizers- en Prinsengracht, en was in feite 
de ‘echte’ voorgevel met de toegang voor de cliënten. 
Het was zeker één van de eerste bankgebouwen met een 
front aan de openbare weg. Dit front bestond uit een 
sobere bakstenen gevel met antikiserende waterlijstjes 
boven de vensters als enige versiering. Aan de tuinzijde 
was de brede gevel symmetrisch geleed door middel van 
risalerende en verhoogde partijen, met in het midden 
een halfcirkelvormige uitbouw, die aan een tuinkamer 
deed denken. In het pand is een tegeltableau aange
bracht uit 1928, die op enkele ingrijpende wijzingingen 
in de vensterindelingen en de daken na de opzet van de 
oorspronkelijke toestand redelijk goed laat zien.

De oudste particuliere bankgebouwen ontstonden als 
bijgebouwen op het erf van de grachtenhuizen en waren 
veelal gesitueerd aan smalle verbindingsstraten, waar 
zich vanouds koetshuizen, wagenstallen en bedrijfjes 
bevonden. Cuypers’ bankgebouw in de Amstelstraat 
was, zoals we gezien hebben, zo’n verbouwing van een 
koetshuis. Een combinatie van functies was eveneens 
mogelijk. Zo verbouwde A.N. Godefroy in 1869 voor 
I.E. Teixeira de Mattos een pand in de tussen 
Keizersgracht en Prinsengracht gelegen Kerkstraat, een 
straat waaraan vanouds veel koetshuizen stonden.41 Op 
de begane grond bevonden zich de stallingen en het 
koetshuis, op de verdiepingen kantoorruimten.

5 Woonhuis van de ban
kier E. Fuld, 
Keizersgracht 452; daar
achter het kantoor van 
de bankiersfirma Becker
6 Fuld met ingang aan 
het Molenpad. De voor
naamste gevel, die aan 
de tuinzijde, is niet 
zichtbaar. Verbouwing 
woonhuis en nieuwbouw 
kantoor door C. 
Outshoorn, 1859-1860. 
Gravure naar een teke
ning door W. Hekking 
jr. (Uit: Nederlandsch 
Magazijn.)

Interessanter dan dit gebouw was het eveneens in 1869 
door Outshoorn ontworpen oudste gebouw van het 
bankiers- en commissiehuis Lippmann, Rosenthal & 
Co, waar we hetzelfde patroon zien. Het pand lag in de 
Nieuwe Spiegelstraat, die in het hart van de Gouden 
Bocht van de Herengracht uitkwam. Het straatje zou 
zich in de negentiende eeuw ontwikkelen tot een com
mercieel en financieel centrum van belang. Op de lin
kerhoek van de gracht had Godefroy in 1856 de hoofd
zetel van de Nederlandsche Handel-Maatschappij langs 
de Nieuwe Spiegelstraat uitgebreid met een lage kan- 
toorvleugel van het classicistische paleistype.42 (Het 
gebouw is in 1992 gesloopt). Op de andere hoek had het 
handelshuis Van Eeghen zijn vestiging. De uit 
Luxemburg afkomstige Leo Lippmann, een overtuigd 
Saint-Simonist en vice-president van de Raad van 
Commissarissen van de Algemeene Maatschappij voor 
Handel en Nijverheid van zijn zwager Mendel,43 vestig
de zich in de jaren zestig in de Bocht. Op nummer 6 van 
de Nieuwe Spiegelstraat liet hij een kantoor bouwen in 
combinatie met een koetshuis annex stal.44 In het twee 
vensterassen brede pand, dat aan een klein Parijs hotel 
deed denken, bevond zich links op de begane grond het 
koetshuis met daarachter de stallen en paardeboxen; 
rechts was de vestibule en de opgang naar de kantoren. 
Op de entresol waren de hooizolders en koetsiersver-
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blijven. Op de eerste en tweede verdieping bevonden 
zich de kantoren, de spreekkamer en de betaalkas. 
Twaalf jaar later, in 1881 dus, werd het kantoor aan de 
linkerzijde (nrs. 8-16) uitgebreid door I. Gosschalk. In 
1903 verving Ed. Cuypers het oude kantoor van 
Outshoorn door een hoog kantoorgebouw, Ameri- 
kaans-romaans van inspiratie.

Het derde bankgebouw dat Outshoorn ontwierp,45 
was dat van Wertheim & Gompertz in de Amstelstraat 
(1871-1872),46 feitelijk een administratiekantoor voor 
Amerikaanse spoorwegaandelen. Zoals vermeld kwam 
het in de plaats van Cuypers’ kantoor van de Neder- 
landsche Maatschappij voor Grond-Krediet. Outshoorn 
ontwierp een Frans georiënteerd eclecticistische gevel 
op het stramien van een zeventiende-eeuws Hollands- 
classicistisch woonhuis. Stilistisch sluit het enigszins aan 
bij het latere werk van Outshoorn, zoals het 
Oranjehotel in Scheveningen en de Buitensociëteit in 
Arnhem (tegenwoordig Museum voor Moderne Kunst), 
waarin het renaissance-repertoire op een losse, eclecti-

Kantoorgebouw voor de Heeren Wertheimen Gomperts 
te Amsterdam

Voorgevel

6 Plattegrond (bouwaanvraagtekening) voor koetshuis 
en kantoor van Gebr. Teixeira de Mattos, Kerkstraat 
363, architect A.N. Godeffoy, 1869. Begane grond 
(koetshuis) en eerste verdieping (kantoor). (GA 
Amsterdam.)

7 Ontwerptekening (bouwaanvraag) voor koetshuis en 
kantoor van de bankiersfirma Lippmann, Rosenthal & 
Co., Nieuwe Spiegelstraat 6, architect C. Outshoorn, 
1869. Voorgevel. (GA Amsterdam.)

Arnkem
Ontworpen en uittfevoerd door C Outehoorn,Architect H W v&n Marl** b H Eb

1874.

8 Kantoor van de bankiersfirma Wertheim & Gompertz, Amstelstraat 30, architect C. Outshoorn, 1871-1872. 
Voorgevel, lengtedoorsnede en plattegrond van begane grond en eerste en tweede verdieping. (Uit: Eberson, 
Bouwkunst.)
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sche manier wordt toegepast. Voor een middenaccent, 
dat hier minder zwaar aangezet werd dan bij het woon- 
huis-Fuld, zorgden raamomlijstingen, pilasters, fron
tons, een versluierd Palladio-motief en een dakvenster. 
Voor de mededeelzaamheid wat betreft de functie van 
het gebouw gebruikte Outshoorn gangbare motieven 
als de gevleugelde helm en de caduceus of 
Mercuriusstaf. Zij verwezen naar de god van de handel. 
(En van de dieven, zoals Wertheims vele tegenstanders 
graag benadrukten.47)

Door de steendrukplaten die werden gepubliceerd in 
het door L.H. Eberson geredigeerde album Bouwkunst 
(1873-1875)48 hebben we een aardige indruk van de 
indeling en de binnenbetimmering van het kantoor. De 
verdeling van de ruimten en de geleding van de wanden 
is overal geordend volgens de klassieke symmetrische 
driedeling en, voorzover de beperkte ruimte dat toeliet, 
volgens axiale principes. We zien weelderig betimmer
de lambrizeringen en plafonds - overwegend in klassie
ke renaissance, maar ook met een enkel Hollands- 
renaissancistisch motief -, schouwen met klokken en 
een Mercuriusbeeld en rijk gesneden en omlijste deu
ren. De wachtkamer is van de kassiersruimte gescheiden 
door een open bogenrij. Ook is goed te zien hoe 
Outshoorn een lichtinlaat aanbracht en hoe hij in de 
lengterichting van het gebouw doorlopende vloerbal
ken legde, waarop het bovenlicht rustte. (Het is aanne
melijk dat deze van gewalst ijzer waren, maar een ver
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klarende tekst ontbreekt.) Waar de brandkluis zich in 
het gebouw bevond, wordt hier niet duidelijk gemaakt; 
wellicht op verzoek van de principaal. Gewoonlijk 
bevindt hij zich in het souterrain en wel zo dat de toe
gang door de kassiers in de gaten kan worden gehou
den.49 Aan het eind van de gang bevond zich overigens 
de bekendste spreekkamer van Amsterdam. Hier ont
ving de filantroop Wertheim tussen acht en negen uur 
’s ochtends elke berooide en ‘minvermogende’ Amster
dammer die een beroep deed op zijn bijna spreekwoor
delijke gulheid.50

Aan de hand van de plattegrond van het kantoor van 
Wertheim & Gompertz wordt al duidelijk dat de bank- 
plattegrond van meet af aan, zelfs bij kleinere gebou
wen, vaak een centrale, van boven verlichte ruimte 
nodig had voor de optimale verlichting van de kantoren, 
een eis die later gecombineerd zou worden met de 
behoefte aan een grote publieksruimte, het liefst één 
waar men zichzelf niet in het licht stond. Op grotere 
schaal werd een lichtinlaat door Jan Springer toegepast 
in het gebouw van de Kas-Vereeniging, Herengracht 
196.51 Dit diepe pand werd in 1874-1875 achter de 
gevels van de zeventiende-eeuwse ‘blauwe huizen’ - zo 
genoemd vanwege de gevelbekleding van blauwe 
natuursteen - geheel verbouwd. Het was een typische 
Springerplattegrond, dat wil zeggen breed en helder 
van opzet.52 Rondom een met glas overdekte binnen
plaats, die gestucadoord was met pilasters, bogen en een

9 ‘De Blauwe Huizen’, 
Herengracht 196-198, 
verbouwd in opdracht 
van de Kas- 
Vereeniging door J.L. 
Springer, 1874-1875. 
Aquarel uit 1880 door 
zijn oom Cornelis 
Springer. (Coll. Kas- 
Associatie.)
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10 Ontwerptekeningen 
(bouwaanvraag) voor 
verbouwing van de 
Kas-Vereeniging, 
Herengracht 196-198, 
architect J.L. Springer, 
1874-1875. 
Lengtedoorsnede en 
plattegrond van het 
souterrain, met brand- 
kelders. (GA Amster
dam.)

rijk versierde klok, waren de kantoorlokalen en gangen 
gegroepeerd, onder andere de voor het publiek toegan
kelijke ontvang- en betaalkantoren. Onder het ontvang
kantoor bevonden zich zware, gemetselde brandkluizen. 
Deze waren door gangen gescheiden van de omringen
de muren en hadden troggewelven met ijzeren H-bal- 
ken. Van de zeventiende-eeuwse huizen bleven in feite 
alleen de gevels overeind staan - een vorm van ‘monu
mentenzorg’ die inderdaad ouder is dan men zou den
ken. De omlijste ingangsdeur was Springers enige toe
voeging.

Anders dan de particuliere banken, die in tamelijk 
onaanzienlijke straten als de Kerkstraat, de Nieuwe 
Spiegelstraat en de Nieuwe Doelenstraat zetelden - 
waar zij in gedistingeerde vertrouwelijkheid hun vaste 
clientèle hadden -, vestigden de meeste institutionele 
banken en kassiersbedrijven hun kantoren aan de grach
ten. De Herengracht en de Keizersgracht waren het 
Amsterdamse equivalent van de Parijse boulevards rond 
de Opéra, waar de belangrijkste banken zich nestelden. 
Dat gold behalve voor de Kas-Vereeniging bijvoorbeeld 
ook voor een aantal door Sarphati gestichte banken, 
zoals de Nederlandsche Crediet- en Depositobank, de 
Nationale Hypotheekbank en de Surinaamsche Bank.53 
De manier waarop men zich aan de gracht presenteer
de, kon verschillen. De bankier Blijdenstein liet voor de 
Twentsche Bank-Vereeniging in 1872 een nieuw 
gebouw optrekken op Singel 179 (architect W.A. 
Froger, gesloopt in 1981).54 Het was een verkleinde en 
sobere versie van de vier jaar eerder voltooide
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Nederlandsche Bank en bij zijn oplevering al tamelijk 
démodé. Bij de Kas-Vereeniging was zoals gezegd sprake 
van een ingrijpende verbouwing, maar liet men de voor
gevel staan. Bij de bank van Mendels Algemeene 
Maatschappij voor Handel en Nijverheid (1863-1864), 
die op de Keizersgracht bij de Westermarkt stond en in 
1898 werd gesloopt bij de aanleg van de Raadhuisstraat, 
kwam vrijwel volledige nieuwbouw in de plaats van een 
vijftal panden.55 Een aantal historisch waardevolle 
salons bleef echter gespaard en werd door architect 
G.B. Salm in het plan opgenomen. De negen raamtra- 
veeën brede gevel werd geleed door twee eenvoudig 
behandelde hoofdassen; in feite paste Salm gewoon het 
recept met middenassen toe dat hij voor veel van zijn 
drie raamtraveeën brede grachtenhuizen in de la had 
liggen, alleen nu op een wat grotere schaal. De gevel 
voegde zich op die manier goed in de grachtenwand, 
maar men kan niet zeggen dat Salm een belangrijke 
poging deed om een oplossing aan te dragen voor dit

11 Kantoor van de 
Twentsche Bank- 
Vereeniging, Singel 179, 
architect W.A. Froger, 
1872-1873.
Vernietigend gerecen
seerd door ‘Jan Steen’ in 
De Opmerker (1874):
‘een koud plat geheel, 
een vierkant vak met 
deuren en ramen (...). 
Wat geeft daar dat 
doodsche gebouw, dat 
niemand als een bank 
zal beschouwen, omdat 
het zich van een burger
woning in niets aftee- 
kent?’

nieuwe gebouwtype. Ook de plattegrond had wat dat 
betreft nog niet zoveel te bieden. Salm stond ook voor- 
al bekend als een degelijk en kundig architect, niet als 
een vernieuwer. Toch was hij kennelijk te spreken over 
deze belangrijke opdracht: hij exposeerde het ontwerp 
in 1867 op de tentoonstelling ter ere van het 25-jarig 
bestaan van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst.56

Het kon trouwens allemaal nog soberder. Een theo
retisch en constructief zeer onderlegd architect als A.N. 
Godeffoy ontwierp in 1878 voor het gebouw van de 
Rente-Cassa (Singel 196-198, onderdeel van de 
Associatie-Cassa) een vrijwel geheel onopgesmukte, 
acht raamtraveeën brede bakstenen lijstgevel.57 Alleen 
op de begane grond, ter hoogte van de wisseldorpels 
versierde hij de muurpenanten met schijnkapitelen, die 
waren voorzien van een voor Godefroy typerend néo- 
grer-orn amentj e.
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12 Kantoor van de Algemeene Maatschappij voor 
Handel en Nijverheid, Keizersgracht 187-189, archi
tect G.B. Salm, 1864.
Foto van de voorgevel, genomen vóór 1881, en platte
grond van de hoofdverdieping. (Historisch-topografi
sche Atlas GA Amsterdam.)
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13 Kantoor van de Rente-Cassa, Singel 194-198, architect A.N. Godefroy, 1878. Voorgevel en detail: néogrec-omz- 
mentje op plaats van kapiteel en gedenksteen van de verdwenen Hametersgang. (Foto’s auteur.)

Op zoek naar stijl: de jaren tachtig

De bankgebouwen van de jaren zestig en zeventig 
waren over het algemeen sober en terughoudend van 
vormgeving. Echt ‘smoel’ kregen ze nog niet, 
Outshooms kantoor voor Wertheim & Gompertz uit
gezonderd. Dat kwam misschien omdat architecten nog 
niet goed raad wisten met dit nieuwe gebouwtype öf 
omdat hun opdrachtgevers aandrongen op grote terug
houdendheid en spaarzaamheid. Rond 1880 trad in die 
situatie geleidelijk verandering op. Bankgebouwen als 
de Hollandsche Hypotheekbank in de 
Reguliersdwarsstraat (1881, verhoogd 1890, architect 
W. Langhout Gzn.)58 en de Spaarbank voor de Stad 
Amsterdam aan het Singel (1879, architect G.B. 
Salm)59, beide niet meer bestaand, kregen een rijker 
stijlkleed. Opdrachtgevers lieten ruimte voor een wat 
meer representatieve en stijlvolle gevel. Al te grote 
spaarzaamheid kon een verkeerde indruk wekken. 
Tegelijk zorgde het stijldebat in architectenkringen 
voor een meer prominente rol van de architectuur. 
‘Stijl’ (in de algemene betekenis van gestileerde vorm, 
van vormeenheid volgens esthetische principes) zocht 
men nu veel meer door het letterlijk citeren van histori
sche motieven en prototypen, waardoor een rijker vor- 
menarsenaal voorhanden kwam. Toonaangevende 
architecten als RJ.H. Cuypers, I. Gosschalk, E. Gugel 
en J.L. Springer zagen de gebouwen van de néogrec- 
architecten als een onbevredigend amalgaam, waarin 
allerlei uiterlijke stijlkenmerken, die men uit kunsthis
torische stijloverzichten als die van E Kugler en C. 
Schnaase haalde, door elkaar gehaspeld werden. Het

ontbrak de gebouwen van deze generatie eclecticisten in 
hun ogen aan zowel stijl als karakter. ‘Stijl’ verkreeg 
men allereerst door een veel nauwkeuriger bestudering 
van het verleden. En met de op die manier verkregen 
historische stijlmiddelen kon men ook veel beter uit
drukking geven aan het karakter van het gebouw. Ik 
kom daar hieronder uitvoeriger op terug.

Veel motieven en vormen ontleende men na 1880 aan 
de Hollandse renaissance. Maar omdat het karakter van 
het bankgebouw vereiste dat de gevel in de eerste plaats 
een zekere waardigheid uitdrukte, passend bij het 
behoedzame en formele karakter van het bankwezen, 
vormde de Hollandse renaissance vaak meer een grond
motief dan een in zijn geheel over te nemen model. Het 
schilderachtige aspect van de Hollandse renaissance 
werd daarbij ondergeschikt gemaakt, of op zijn minst 
gekoppeld aan een meer klassiek-renaissancistisch for
malisme. Hiervoor zocht men de voorbeelden bij voor
keur in de Italiaanse of Franse renaissance. Dit is goed 
te zien bij Gosschalks kantoor voor Lippmann, 
Rosenthal & Co, een uitbreiding uit 1881-1882 van het 
door Outshoorn twaalf jaar eerder gebouwde kantoor 
met koetshuis.60 Van het ontwerp is geen geveltekening 
of plattegrond bewaard gebleven; alleen een verdwaald 
funderingsplan geeft een indicatie van de inwendige 
organisatie.61 (In de twintigste eeuw is het gebouw in 
dezelfde stijl met drie traveeën uitgebreid, waarbij de 
linker pseudo-risaliet opgeschoven werd.) De hoofdop- 
zet is die van een zestiende-eeuws Italiaans renaissance- 
paleis. Pseudo-risalieten op de hoeken worden gevormd 
door pilasters die boven de lijst bekroond worden door 
forse bolpinakels. Op de balustrade boven de lijst staan
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14 Kantoor van de bankiersfirma Lippmann,
Rosenthal & Co., Nieuwe Spiegelstraat 8-16, architect 
I. Gosschalk, 1881. Foto oorspronkelijke toestand, 
met geheel rechts de nu verdwenen, omlijste ingangs
partij. Rechts van het gebouw de uitbreiding uit 1903 
door architect Ed. Cuypers, die in de plaats kwam van 
het kantoor uit 1869 van C. Outshoorn, zie afb. 7.
(Uit: Amsterdam commercial et financielj

vijf slank vormgegeven dakvensters, waarvan er twee 
een Palladio-motief hebben. Kleur- en materiaalge
bruik van de gevel - rode verblendsteen met witte 
natuursteen en pleisterwerk verwijzen naar de 
Hollandse renaissance.

Omdat veel prototypen voor Gosschalks architectuur 
in België gezocht moeten worden is het niet onmogelijk 
dat hij voor de geveldispositie de Brusselse Nationale 
Bank van Henri Beyaert (1864) in gedachten had.62 Hij 
vertaalde die naar de kleinere schaal van een particulie
re bank en paste materiaalgebruik en sfeerbeeld aan de 
lokale omstandigheden aan. Maar zonder twijfel kende 
hij ook het Palais Oppenheim in Dresden, dat zijn leer
meester Gottfried Semper in 1845 gebouwd had voor 
de bankier en mecenas Martin Oppenheim, en dat als
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een schoolvoorbeeld van een neo-Florentijns bankiers- 
paleis gold.63 Hoe het ook zij, hij verwerkte de gekozen 
voorbeelden op een geheel eigen manier. De gevel laat 
Gosschalk zien in een kwaliteit die de Delftse hoogle
raar E. Gugel het meest in hem waardeerde: als ont
werper van een eenvoudige, rationele en vlak geprofi
leerde berg- en baksteenarchitectuur, bij voorkeur van 
een utilitair karakter.64 Gosschalk werkte bij dergelijke 
gebouwen met zeer weinig middelen. Met enkele basis
elementen, verfijningen in het metselwerk - hier bij
voorbeeld dubbele ontlastingsbogen boven de vensters 
en kleine casementen in de gemetselde attiek - en met 
bijzondere groepering en verhoudingen wist hij het 
door hem gewenste effect te verkrijgen.

Evenmin als Gosschalk paste C. Muysken een 
Hollands-renaissancistische topgevel toe voor zijn kan
toorgebouw van de bankiersfirma Adolph Boissevain & 
Co, Herengracht 237 (1881-1882, door Muysken in 
1889 uitgebreid met nr. 239).65 Een rijke topgevel zou 
men immers kunnen verwachten van de architect van 
het twee jaar eerder voltooide kasteel Oud Wassenaar.66 
Maar ook Muysken sloot de gevel af met een rechte 
balustrade. Hij koos, zoals hij ook aan de tuinzijde van 
Oud Wassenaar gedaan had, voor een Frans-renaissan- 
cistisch georiënteerd ontwerp met hoekkettingen, een 
mansardedak en een strak geordende gevel met een ras
ter van pilasters, banden en friezen. Het materiaalge
bruik en de metselmozaïeken refereerden echter aan 
Nederlandse tradities, met een lichtrode ‘appelbloesem’ 
metselsteen afgewisseld door Bentheimersteen en 
Franse kalksteensoorten.67 De gevel kreeg een rijker 
stijlkeed dan die van Lippmann, Rosenthal & Co. Zo 
voegde Muysken guirlandes en cartouches toe en aan de 
mezzanino twee gebeeldhouwde panelen, met de alle
gorieën van handel en welvaart. Enigszins vergelijkbaar 
met deze bank was de eerder genoemde Hollandsche 
Hypotheekbank van Langhout. Ook dit was een over
wegend Frans genspireerde gevel met pilasterstellingen, 
hier echter met een sterk middenaccent, bekroond door 
een wat modieus paviljoendak. We zijn hier dan al aan
geland bij een commerciële architectuur die zich in de 
eerste plaats dienstbaar maakt aan het programma en de 
wensen van de opdrachtgever, om daaraan vervolgens 
een gladjes ‘in stijl’ ontworpen gevel toe te voegen.

Een veel meer doorgecomponeerde Hollandse 
renaissance-gevel vinden we bij het kantoor van de bank 
Labouchere, Oyens & Co, Nieuwe Doelenstraat 12-14, 
dat in 1889 gebouwd werd door F.W.M. Poggenbeek.68 
Weinig voorbijgangers zullen echter dit gebouw ver
warren met een woonhuis. De relatieve strengheid van 
de gevelopbouw, de ingang in één van de buitenste tra
veeën (in plaats van in het midden), de grilles voor de 
vensters van de begane grond, de klassieke lijst met fes-
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16 Kantoor van de bankiersfirma Labouchere, Oyens & Co., (thans bank Theodoor Gilissen N.V.), Nieuwe 
Doelenstraat 14, architect F.W.M. Poggenbeek, 1889. Achtergevel aan de Binnen-Amstel (foto M. Brinkgreve) en 
plattegrond hoofdverdieping (uit: Bouwwerken leden Maatschappij).
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15 Kantoor van de bankiersfirma Adolph Boissevain & Co., Herengracht 237, architect C. Muysken, 1881. (Uit- 
Bouwkundig Weekblad.)

toenen en ook de gebeeldhouwde kopjes boven de ven
sters - verwijzend naar landbouw, nijverheid en handel -, 
al deze elementen verraden iets van het karakter van 
het gebouw. De ‘achtergevel’ van de bank is lichtvoeti
ger. Deze gevel ligt direct aan de Binnen-Amstel, waar 
het water van de Kloveniersburgwal in de Amstel 
stroomt. Poggenbeek vatte dit gegeven op als een 
mogelijkheid om aan het thema van het renaissancisti
sche Loire-kasteel te refereren. Hij ontwierp een asym
metrische gevel in Franse vroegrenaissance, met balus
trades en hoog opgaande paviljoendaken. (Enkele jaren 
later zou hij op dit thema voortborduren bij een groot 
kantoorpand aan de Herengracht, nr. 255a). De Franse 
vroegrenaissance werd vaak gezien als een voor de 
moderne tijd geëigende plutocratenstijl. In Amerika was 
het de aan de Ecole des Beaux-Arts opgeleide Richard 
Morris Hunt die deze stijl gebruikte voor de stads
woonhuizen en buitenhuizen van de zeer rijken, zoals 
het 263 kamers tellende landhuis Biltmore in North 
Carolina, voor een lid van de in scheepslijnen en spoor
wegen rijk geworden Vanderbilt-dynastie.69 In 
Nederland ontwierp de in Frankrijk opgeleide A. Salm
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in 1888 - een jaar eerder dan Poggenbeeks bankgebouw 
- het luxueuze grachtenhuis Herengracht 382 als een 
soort ‘Petit Chenonceaux’, met een geheel natuurstenen 
gevelbekleding. Poggenbeek combineerde bij zijn bank
gebouw het François Premier met een materiaalkeuze 
van natuur- en baksteen, die zowel naar de Hollandse 
renaissance verwees als naar de Franse rty/e-Henri IV 
van het Parijse Place des Vosges. Zo creëerde hij een 
verrassende stijlwisseling tussen voor- en achtergevel, 
een verschijnsel dat we in deze tijd wel vaker tegenko
men. Een dergelijke vorm van stijlpluralisme laat nog 
eens zien dat de negentiende-eeuwse architectuur bij 
uitstek een spel van associaties, referenties en herinne
ringen is, bestemd voor een geletterd en bereisd 
publiek.

Eveneens duidelijk herkenbaar in de stijl van de 
Hollandse renaissance, maar van een eenvoudiger 
karakter waren de Hulpbanken van Lening die W. 
Hamer in de jaren tachtig ontwierp. Dit waren de 
dependances van de vroeg-zeventiende-eeuwse Bank 
van Lening aan de Oudezijds Voorburgwal, die als 
stadslommerd als de oudste ‘bank’ van Amsterdam
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17 Voormalige Bank van Lening nr. 7, met woning 
bankhouder, Mamixstraat 315, architect W. Hamer, 
1887. (Foto auteur.)

I beschouwd kan worden. De hulpbanken hadden het 
karakter van volkskredietbanken en volksspaarbanken. 
Dergelijke banken werden ook elders in Europa door
gaans in lokale renaissancevormen ontworpen, evenals 
trouwens de volksspaarbanken.70 De ‘Bank van Lening 
nr. 11’ (1885) in de Gerard Doustraat71 en de ‘Bank van 
Lening nr. 7’ (1887) in de Mamixstraat72 zagen er uit als 
vroeg-zeventiende-eeuws woonhuizen. De strenge lij
nen en geledingen echter en de beide klassiek omlijste 
ingangspartijen - die toegang gaven tot het kantoor en 
de bergplaatsen en tot de woning van de bankhouder op 
de verdieping - verleenden het gebouw een bijzondere 
soliditeit, die paste bij het karakter van een bankge
bouw.

Het bankgebouw - typologie

Nu we de opkomst en ontwikkeling van de oudste bank
gebouwen in Amsterdam enigszins in kaart gebracht 
hebben, doet de vraag zich voor waarin het bankgebouw 
zich onderscheidde van andere gebouwtypen. Dat was 
inderdaad het probleem waar architecten zich voor 
gesteld zagen. In schaal immers onderscheidden de 
meeste bankkantoren zich niet of nauwelijks van de 
Amsterdamse woon- en grachtenhuizen. Waaraan kon 
een voorbijganger nu zien dat dit een huis was voor het 
geldbedrijf? Enkele opmerkingen zijn daar al over 
gemaakt: de gevelcompositie en -belijning, de venster- 
grilles, allegorische ‘diviniteiten’, enzovoorts. We moe
ten het probleem hier echter breder stellen. In dat geval 
komen twee kernbegrippen naar voren die in de negen- 
tiende-eeuwse gebouwtypologie van belang waren: die 
van het type en van het karakter. Het waren begrippen 
die architecten in meer of minder beredeneerde vorm 
hanteerden bij het oplossen van specifiek gebouwtypo- 
logische problemen. Aan de oplossing van deze proble
men ging de vaststelling van het programma vooraf. 
Maar wanneer de verschillende programmatische eisen 
vastgesteld waren, moesten zij met elkaar verbonden 
worden. Daarmee kwam men uit bij de verdeling van de 
plattegrond en bij het bepalen van het type.

Negentiende-eeuwse architecten refereerden op 
velerlei wijze aan het verleden en aan andere gebouwen. 
Vormelementen, ‘stijl’ in de zin van ordonnantie, orna
ment en decoratie vormden daarvan slechts één aspect, 
zij het wel het meest in het oog springende. Minstens zo 
belangrijk waren minder direct aan de oppervlakte gele
gen basiselementen als ‘type’ en ‘motief’. Een ‘type’ is 
een architectonische grondvorm, zoals de tempel, het 
paleis of de kerk. Een ‘motief’ is een combinatie van 
vormen of eenheden in plattegrond of opstand. 
Voorbeelden van een plattegrondmotief zijn bijvoor

beeld Bemini’s barokke ‘rotunda’ met gebogen zijvleu
gels in het project voor de oostgevel van het Louvre, of 
de tempelportico met zijarmen, zoals onder meer Von 
Klenze die toepaste bij de Münchener Glyptothek, 
Zocher bij de Amsterdamse Beurs en Semper bij het 
stadhuis van Winterthur. De geschiedenis van de archi
tectuur bestaat voor een groot deel uit transformaties, 
permutaties en adaptaties van dergelijke typen en 
motieven. (Het proces vertoont overeenkomsten met de 
diachronische permutaties van betekenisvolle motieven 
in de beeldende kunst, zoals beschreven door de icono- 
loog Fritz Saxl). Een bekend voorbeeld is de basilica, 
een in de Romeinse architectuur gangbaar type dat 
gebruikt werd als verzamelgebouw voor velerlei doel
einden. Door de vroegchristelijke architecten werd zij 
overgenomen voor hun cultusgebouw en vanaf de hoge 
Middeleeuwen was zij het meest gangbare type voor 
kerkarchitectuur. Opmerkelijk is dat het type van de 
Romeinse basilica in 1840 door de architect Warnsinck 
werd onderzocht als een mogelijk alternatief voor de 
door hem hevig bekritiseerde tempelvorm van het 
beursgebouw van J.D. Zocher jr.73 Later zou dit type 
onder meer worden toegepast bij de grotendeels in ijzer 
geconstrueerde Korenbeurs van Groningen (1865).

Negentiende-eeuwse architecten hingen hun platte- 
grondorganisatie op aan een aantal historisch bepaalde 
grondtypen. (Niet te verwarren met gebouwtypen.) Het 
paleistype bijvoorbeeld leende zich voor een ruimtelijke 
organisatie die evenwijdig aan de voorgevel liep. De 
geleding van de gevel, met meestal drie door lagere 
vleugels verbonden paviljoenen of risalerende partijen, 
gaf daarbij informatie over de belangrijkste ruimten en 
ontsluitingen in het gebouw. Daarnaast werd met de 
typologieën een hiërarchie vastgesteld. Bij het toene
mend aantal gebouwtypen ontstond behoefte aan een 
plaatsbepaling van het individuele gebouw in de stad, 
aan het systematiseren van gebouwen volgens een 
bepaalde rangorde die met visuele codes werd aangege
ven. Deze plattegrondstandaardisatie was vooral het 
werk van J.N.L. Durand, die in zijn Preçis des leçons d'ar
chitecture (1802-1805) een rationeel systeem van platte- 
gronddiagrammen en gevelopstanden had gegeven; in 
feite was zijn boek een voor de ingenieursopleiding 
bedoelde compilatie en vereenvoudiging van modellen 
uit de Franse academische architectuur, de Greek 
Revival en de revolutionaire architectuur van zijn leer
meester Boullée. De hoogste rangorde in het systeem 
bezat bij Durand het tempeltype. Dit was echter een 
weinig elastisch type. In Nederland betekende Zochers 
tochtige en hoogst onpraktische beursgebouw in vrijwel 
alle opzichten het vroegtijdige einde van het tempelty
pe. Ook de architecten van financiële en en commercië
le architectuur in New York zouden de geringe flexibi

liteit van het type ervaren. In de tweede helft van de 
negentiende eeuw werd voor gebouwen van hogere 
rangorde dan ook vooral het paleistype geruikt.74 Dit 
type gaf in alle gevallen aan dat het gebouw een hoger 
sociaal prestige bezat dan een eenvoudig woonhuis. 
Ook binnen het paleistype zelf waren er gradaties: één, 
twee of meer risalieten, pilasters, kolommen, frontons, 
meer of minder rijke ornamentatie, enzovoorts. 
Elementaire vormen en motieven werden aan het clas
sicistische, renaissancistische en ook het gotische reper
toire ontleend (al naar gelang hun associatieve waarde) 
om vervolgens weer gemonteerd te worden op het 
grondtype van het paleis. Stations, concertgebouwen, 
kazernés, ziekenhuizen, hotels en andere openbare 
gebouwen werden veelal in het paleistype ingepast. Ook 
speculatieve woningbouw, vooral als die aan hoofdstra
ten en pleinen of aan de rand van parken geprojecteerd 
was, kon als barok-classicistisch paleis gegroepeerd 
worden (in dit geval zonder bijbehorende plattegrond- 
organisatie). Het werd zelfs een bepalend element in de 
negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen, zodat in feite 
een architectonisch grondtype tot een structurerend 
stedebouwkundig vormprincipe werd.

De Zwitserse architectuurhistoricus Martin Fröhlich 
heeft in zijn kleine Sempermonografie vijf typen onder
scheiden: het huis, het paleis, de burcht, de kerk en de 
tempel.75 (Ik ga hier voorbij aan de vraag of deze inde
ling volledig en adequaat is; zij kan mijn inziens zeker 
verfijnd en gepreciseerd worden.76) Semper was tijdens 
zijn leertijd in Parijs getraind in de typologieën van 
Durand, al noemde hij deze later misprijzend het werk 
van een ‘Schachbrettkanzler’. Meer dan Schinkel paste 
hij zijn grote opdrachten in het paleistype in. Hetzelfde 
gold voor zijn leerling Gosschalk - een ‘Entwürf fiir 
einen Palazzo’ was een verplicht onderdeel voor 
Sempers studenten -,77 maar daarnaast ook voor iemand 
als E. Gugel, de Delftse hoogleraar bouwkunde. Beiden 
hielden zich aan de bestaande rationele typologieën (zij 
het dat eerstgenoemde het traditionele onderscheid tus
sen Schone Bouwkunst en utiliteitsbouw doorbrak). 
Ook Cuypers ontwierp het Rijksmuseum en het 
Centraal Station volgens de Frans-Durandiaanse typo
logie, geaccentueerd en verlevendigd door een middel
eeuws geïnspireerd torenlandschap. Ongeveer op de 
wijze waarop twintigste-eeuwse architecten in functio
nele schijven en torens denken, zo dachten hun acht
tiende- en negentiende-eeuwse voorgangers meestal in 
axiaal-symmetrische schakelingen van vleugels en risa
lerende partijen. Ruimte en massa speelden daarbij een 
ondergeschikte rol; symmetrie, axialiteit, proportie, 
ornament en silhouet een des te grotere.

De meeste hier behandelde bankgebouwen behoren 
door hun beperkte omvang nog tot het type van het
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huis. Zij hebben een eenvoudige organisatie en een 
plattegrondstructuur die niet fundamenteel verschilt 
van die van het Amsterdamse (of in ruimere zin West
en Noord-Nederlandse) woonhuis, al hebben we gezien 
dat hier en daar een ruime overdekte cour voor maxima
le lichttoetreding is ingebouwd. Alleen door de gevel- 
aankleding is op verschillende manieren geprobeerd om 
het gebouw het karakter van een kantoor te verlenen. 
De kantoren van Becker & Fuld, Labouchere, Oyens & 
Co., Wertheim & Gompertz, de Nederlandsche 
Maatschappij voor Grond-Krediet en Adolph 
Boissevain & Co. hebben een plattegrondorganisatie 
die aansluit bij het woonhuis en de gevels variëren daar 
ook op, ondanks hun stilistische diversiteit.78 De drie 
eerstgenoemde volgen de plattegrond van het smalle 
Amsterdamse woonhuis, met zijgang en kamers en suite. 
Het grote kantoor van de Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid is opgebouwd uit twee ‘woonhuizen’ met elk 
vijf vensterassen naast elkaar; architect G.B. Salm liet de 
mogelijkheid van een paleisplattegrond met dienover
eenkomstige geveldispositie onbenut. Alleen het 
gebouw van de Nederlandsche Bank en het kantoor van 
Lippmann, Rosenthal & Co. hebben een organisatie 
volgens de paleistypologie. Het eerste gebouw maakte 
met zijn drie risalieten, frontons, decoratie en materi
aalgebruik aanspraak op een positie als één van de voor
naamste gebouwen van de stad. Het tweede, mede 
reagerend op het tegenover gelegen kantoor van de 
Nederlandsche Handel-Maatschappij van Godefroy, 
doet zich in de straatwand gelden als een gebouw van 
importantie, als een vooraanstaande, zij het enigszins 
gesloten particuliere zakenbank.

Het bankgebouw - ‘karakter’

Het ‘type’ dat de architect gebruikt helpt hem alleen bij 
de organisatie van het gebouw en bij het aangeven van 
een bepaalde rangorde. Maar het zegt nog weinig over 
wat voor soort gebouw het is, over welke vorm men 
dient te gebruiken voor een specifiek gebouwtype. Voor 
dit doel diende de architect zich veeleer rekenschap te 
geven van het ‘karakter’ van het gebouw. Maar hoe 
bepaalde men dat? Wat was het karakter van een bank
gebouw? In de eerste plaats gold bij het bankbedrijf, 
meer nog dan bij andere sectoren in de handel, dat 
immateriële zaken als afspraak, vertrouwen en discretie 
bijzondere betekenis hadden. Prudentie en terughou
dendheid stonden zeker bij deze vroege bankgebouwen 
voorop. Zo hadden particuliere bankiersfirma’s als 
Hope & Co., Teixeira de Mattos en Lippmann, 
Rosenthal & Co. geen naamplaat op de deur of aan de 
gevel, wat volgens de Historische Gids van Amsterdam

18 Loggia dei Banchi, Genua, architect Galeazzo 
Alessi, gebouwd tussen 1570 en 1596. In de negentien
de eeuw bekend (onder meer bij A.N. Godefroy) uit 
M.P. Gauthier, Les plus beaux édifices de Gènes et de ses 
environs (Paris 1830-1832). Deze geldwissel- en goede
renbeurs gold als een voorbeeld van financiële archi
tectuur uit de renaissance. In Genua bevindt zich ook 
de beroemde Banco di San Giorgio, een van de oudste 
nog bestaande bankgebouwen van Europa, in 1260 als 
paleis gebouwd door Guglielmo Boccanegra en na 
diens dood door Genuese kooplieden als bankgebouw 
ingericht. (Foto auteur.)

‘een uiting van voorname allure’ is, ‘die alleen in 
Amsterdam voorkomt’.79 Veelzeggend is ook een over
geleverde anekdote, volgens welke F.S. van Nierop, de 
direkteur van de Amsterdamsche Bank, niet tot een 
grootscheepse verbouwing van het huurpand aan de 
Herengracht wilde overgaan, ‘omdat hij gekant was 
tegen de overbrenging langs de publieken weg van de 
waarden der Bank’.80

Hoe men in deze periode het ‘karakter’ van een bank
gebouw zag, daarover geeft het eerder genoemde artikel 
van Bruning over de Nederlandsche Bank enige infor
matie. D.D. Büchler, oud-voorzitter van de 
Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en advi
seur van het bankbestuur, noemde een serie trefwoor
den: ‘deftigheid, hechtheid, en daarvoor strengheid en 
ernst in de lijnen’.81 Dat men nog moeite had een bank
gebouw, zelfs een nationale bank, in te schalen in de tra
ditionele gebouwenhiërarchie, blijkt uit een krabbel, 
mogelijk van een bestuurslid, op één van de tekeningen 
van architect Froger. ‘Karakter voor de gevel van een 
Bankgebouw bestaat eigenlijk niet. Londen heeft uit
wendig slechts een muur. Parijs een groote poort met 
zijmuren. Weenen ben ik vergeten. Berlijn heb ik niet 
gezien. Brussel moet te weelderig zijn.’82 En over de aan 
te brengen ‘Beelden en Basreliëfs’: ‘de moeite zal groot 
zijn om iets te bedenken dat ‘raison d’être’ heeft voor 
eene Bank. - Daar past geen Beschermheilige, geen 
Mercurius, geen Koophandel, Nijverheid, Akkerbouw, 
Scheepvaart of zoo iets. De Bank heeft geen wapen dat 
dienen kan. Minerva zou wat pretentieus zijn, en bijna

alle andere Diviniteiten of gepersonifieerde deugden te 
potisch voor eene instelling, die hoe nuttig en nodig, 
toch meer van prozaischen aard is.’83

‘Karakter’ was een in de negentiende eeuw veel bedis
cussieerde term.84 Het begrip regelde het probleem van 
de geëigende uitdrukking, de passende vorm. Het 
Griekse ‘charaktèr’ (letterlijk stempel, afgeleid: ken
merk of eigenaardigheid) speelde als kunsttheoretisch 
concept al een rol in de Oudheid. Ieder voorwerp in de 
natuur, ieder mens had een eigen karakter en in de 
Hellenistische beeldhouwkunst golden daarom regels 
voor het verlenen van ‘karakter’ aan een kunstwerk. Het 
ging daarbij om de bij het individuele kunstwerk pas
sende uitdrukking.85 In de achttiende eeuw dook het 
begrip weer op in de Franse architectuurtheorie, met 
name aan de Académie d’Architecture. Ten dele was dit 
te verklaren uit de behoefte aan een eigen architectuur- 
theoretisch concept, vergelijkbaar met de ‘ut pictura 
poesis’-doctrine in de schilderkunst; men krijgt de 
indruk dat het achttiende- en negentiende-eeuwse 
karakterdebat deel uitmaakte van het streven naar een 
eigen theorievorming, die in het teken stond van het 
legitimeren van het architectenberoep. Dat neemt niet 
weg dat noodzaak voor een meer gedifferentieerde 
karakterexpressie zich steeds meer opdrong. De 
Vitruviaanse en renaissancistische zuilentypologie 
(Dorisch, Toscaans, Ionisch, Corinthisch, Composiet, 
Kariatide) met hun bijbehorende connotaties, bleek 
daarbij onvoldoende uitdrukking te kunnen verlenen 
aan alle nieuwe bouwopgaven en -programma’s.86 Voor

19 Hoofdkantoor van 
de Nederlandsche 
Handel-Maatschappij, 
Herengracht 466, rond 
1858 door A.N. 
Godefroy uitgebreid 
met een lage vleugel in 
de Nieuwe Spiegel
straat. Gravure I. Weis- 
senbruch naar een teke
ning van W. Hekking 
jr. (Uit: Nederlandsch 
Magazijn?)
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de individuele uitdrukking van het gebouw was meer 
nodig.

Mede als gevolg van de esthetica van de subjectieve 
waarneming - die in Engeland een parallel had in de 
theorie van het associationisme - meende men dat 
gebouwen in staat waren indrukken over te dragen, abs
tracte begrippen als grandeur, waardigheid, representa
tiviteit, landelijkheid, feestelijkheid, droefheid, ont
spanning en dergelijke. Elk gebouw had een eigen 
karakter, voortvloeiend uit bestemming, plaats, tijd, 
ontstaansgeschiedenis en dergelijke; bij dat karakter 
pasten bepaalde indrukken en associatieve ‘gemoedsbe
wegingen’. Een militair gebouw had in de eerste plaats 
weerbaarheid en strengheid uit te stralen. Een theater 
diende de waardigheid van zijn rang als prominent 
openbaar gebouw te combineren met een zeker verfijnd 
decorum. Een kiosk moest vooral luchtig zijn; het 
karakter van vrijblijvendheid of tijdelijkheid moest bij 
het ontwerp voorop staan. Bepaalde indrukken kon men 
manipuleren met beproefde architectonische middelen 
als volume, massa, symmetrie, ritme, syncope, regel
maat, proportie en materiaalgebruik. De orden bleven 
gebruikt worden als verwijzingen naar begrippen als 
kracht, gratie of decorum. Voorts kon men door middel 
van aan de gevel aangebrachte ornamenten, cartouches, 
naamschilden en allegorische sculpturen duidelijke 
mededelingen doen over de functie van het gebouw. 
(Voorbeelden daarvan hebben we gezien bij Wertheim 
& Gompertz, Boissevain & Co. en Labouchere, Oyens 
& Co.) In de negentiende eeuw gebruikte men voor de 
karakteruitdrukking daarnaast veelvuldig het citaat, de 
verwijzing, meestal naar stijlkenmerken, motieven en 
modellen. Zozeer zelfs dat zich aan bepaalde gebouwty- 
pen specifieke stilistische kenmerken gingen hechten.
Fabrieksgebouwen kregen na omstreeks 1860 vrijwel 
onveranderlijk romaanse boogffiezen mee, watertorens 
werden van kantelen voorzien, theaters en concertge
bouwen kregen klassieke frontons met gebombeerde 
daken. Bankgebouwen werden vaak geassocieerd met 
klassiek-renaissancistische pilasterstellingen, om rede
nen die we eerder al genoemd hebben.

W.N. Rosé merkte in 1870 op dat de idee dat een 
gebouw een eigen karakter bezat, zo’n vijftig jaar eerder 
zijn intrede in Nederland had gedaan.«? Helaas onttrek
ken de architectuurdiscussies in de jaren twintig en der
tig zich grotendeels aan onze waarneming, vooral door 
het ontbreken van tijdschriften van enige substantie. 
Pas vanaf het ontstaan van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst en haar orgaan, de 
Bouwkundige Bijdragen (sinds 1843), kunnen wij de dis
cussies over het onderwerp enigszins volgen. Rosé 
omschreef het begrip nog op de manier waarop het in 
Frankrijk en Duitsland aan het begin van de negentien

de eeuw werd opgevat, als de ‘inborst’ van het gebouw, 
de ‘geest, zoo als deze zich doet kennen en indruk op 
ons maakt.’88 Ook Leliman verstond onder het bouwka- 
rakter de ‘ziel’, de ‘adem’ van een bouwwerk, maar hij 
voegde hieraan nog toe dat in een architectonische 
schepping ook de persoonlijkheid, het handschrift, de 
stijl van de architect lag opgesloten.89 Beiden verston
den onder karakter de waarheidsgetrouwe uitdrukking, 
niet alleen van bestemming en programma, maar ook 
van de plattegrondverdeling en van de gebruikte mate
rialen en constructies. ‘Karakter’ was voor deze genera
tie architecten zeer nauw verbonden met het ‘goede, 
ware en schoone’: drie als synoniemen opgevatte 
begrippen, die in de literatuur, de beeldende kunst en de 
bouwkunst van deze periode als een soort morele impe
ratief, als een ethisch-esthetische drievuldigheid golden.

‘Waarheid in de bouwkunst is synoniem met karak- 
ter’, zo meende een commissie van de Amsterdamse 
afdeling van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst.90 ‘Het gebouw zal in zijne vormen toonen 
wat het naar waarheid is. Een gebouw dat karakter heeft 
is waar. Daarin mogen geen lijnen voorkomen, die uit
drukken wat zij bij dat gebouw niet mogen te kennen 
geven. Geen ijzeren gevangenistraliën aan een villa, 
geen weelderige koffiehuisversiering aan een verple- 
gingsgesticht, geen kerkelijke versiering op een buffet 
toegepast, want dat is onwaarheid, dat is karakterloos. 
Karakterloos zijn in de kunst is (...) even treurig als eer
loos zijn bij een mensch.’ ‘Eenvoud is het kenmerk van 
het ware schoone. Liever dus eenvoud in uwe ontwer
pen en gedachten, maar dan toch waar, dan logens en 
valsche schijn.’91 Een gebouw als Godefroys Rente- 
Cassa aan het Singel laat zich moeilijk begrijpen zonder 
kennis van dergelijke discussies binnen de Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst, waarvan Godefroy 
overigens het paradepaard was. Hij wilde met de extre
me eenvoud en geserreerdheid van de gevel laten uitko
men dat het gebouw zich door zijn bestemming onder
scheidde van de belendende woonhuizen. Bij de doel
matigheid en het koel-zakelijke karakter van wat zich 
achter de gevel afspeelde pasten monotone venstertijen, 
waarbij elke versiering vermeden werd.

Dat het karakter -debat in het derde kwart van de 
negentiende eeuw zo’n momentum kreeg, had veel te 
maken met de pleisterwoede van timmerlieden en aan- 
nemer-architecten, waardoor tal van gebouwen met een 
dikke laag portlandcement werden volgesmeerd. Ze 
verloren daarmee vaak hun individualiteit en hun uit
drukking van bestemming, constructie en materiaalge
bruik. Hiertegenover schermde een kleine groep voor
uitstrevende architecten met begrippen als ‘karakter’ en 
waarheid’. ‘Karakter’ was echter geen statisch begrip. 
Het evolueerde, haast onzichtbaar, met de tijd en de

omstandigheden mee, tot het moment waarop de 
begrippen ‘stijl’ en ‘karakter’ min of meer synoniemen 
werden.92 Lelimans definitie van karakter als het per
soonlijke stijl van de architect - le style c’est l’homme - 
bracht dit in feite al met zich mee. Ook ‘stijl’ bestond 
voor een groot deel, zo wisten de eclecticisten al, uit de 
geëigende uitdrukking van een constructief principe.93 
I. Gosschalk was één van degenen die deze redenering 
verder voerden. Hij vatte de begrippen ‘stijl’ en ‘karak
ter’ als volgt op: ‘een gebouw heeft stijl als het karakter 
heeft, als het uitdrukt wat het is, mits het dat doet op 
schoone wijze. De faculteit daartoe, de gave van waar
neming is alleen gelijktijdig te vinden met hooge poli
tieke ontwikkeling. Welnu hierin ligt het antwoord op 
de vraag “in welken stijl moeten wij bouwen?” In over
eenstemming met den stijl, met de richting, die men in 
tijden van kunstbloei volgde’ en voor Nederland was dat 
de Hollandse renaissance van rond 1600.94 Paste men 
de traditie, de bouwwijze uit die periode met de vereis
te smaak toe, dan had men een gerede kans ‘stijlvolle’, 
‘karakteristieke’ gebouwen te verkrijgen. In die zin 
onderging het begrip ‘karakter’ een betekenisverschui
ving, of liever het accent werd anders gelegd. Maar let 
wel: het betekende geenszins dat men het karakter van 
het gebouw zelf uit het oog verloor. Niet over ieder 
gebouw was immers één en dezelfde stijlsaus te leggen.

20 Villa Hydepark, 
Doorn, architect J.N. 
Landré, 1887-1888. 
Gebouwd voor het 
bankiersechtpaar Van 
Loon-Borski. Voor- en 
zijgevel vanuit het 
zuidoosten. Gedeel
telijk verwoest in de 
Tweede Wereldoorlog 
en vervolgens afgebro
ken. (Uit: Eigen 
Haard.)

De veelheid van bouwopgaven noopte tot een eclecti
sche houding. ‘Zappend’ door de geschiedenis maakten 
architecten een selectie van welbestudeerde motieven, 
typen en combinaties van architectonische eenheden 
die geëigend waren voor de bestemming, de materiaal
keuze, de lokale en nationale tradities en het karakter 
van het gebouw. Binnen die werkwijze konden zij dan 
hun eigen stijlvoorkeuren en -experimenten laten gel
den. De neorenaissancisten wisten daarbij in het alge
meen een gavere balans te vinden tussen ‘stijl’ en ‘karak
ter’ dan de neogotici, bij wie het ‘karakter’ vaak geheel 
werd opgeslokt door de ‘stijl’. Eén van de redenen dat 
de Hollandse renaissancisten veel minder als ‘school’, 
als richting herkenbaar zijn, is juist dat zij zich op haast 
kameleontische wijze aan het karakter van de opdracht 
aanpasten.

Bankiers als bouwheren

Als aanhangsel van deze studie naar het vroege 
Amsterdamse bankgebouw en zijn verschijningsvorm 
volgt hier nog een korte verhandeling over het patrona
ge van de laat-negentiende-eeuwse bankiers, in het bij
zonder hun rol als bouwheren. Het is spijtig dat in de 
architectuurgeschiedenis zo weinig getuigenissen en
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schriftelijke bronnen voorhanden zijn die iets te melden 
hebben over het contact tussen architect en opdracht
gever. Een bewaard gebleven verslaglegging van de 
overwegingen die in de aanvangsfase van het project een 
rol speelden, zoals in het geval van de Nederlandsche 
Bank, is sowieso een zeldzaamheid. Meestal tasten we 
volstrekt in het duister als het gaat om het aandeel van 
de opdrachtgever in het uiteindelijk gerealiseerde ont
werp of om de vraag welke aanwijzingen en wensen hij 
de architect meegaf. Bij deze vroege bankgebouwen is 
dat zeker het geval. Dat is een des te pijnlijker gemis 
omdat wel duidelijk is dat bankiers hun architecten met 
zorg uitkozen; iets dat ook auteurs over bankarchitec- 
tuur in het buitenland is opgevallen. Kennelijk hechtten 
bankiers grote waarde aan het prestige en het represen
tatieve karakter van hun kantoor. Het zal wellicht opge
vallen zijn dat in dit artikel, aan de hand van gebouwen 
van Cuypers, Outshoorn, Godefroy, G.B. Salm, 
Gosschalk, Muysken, J.L. Springer en W. Hamer, een 
behoorlijk representatieve dwarsdoosnede kon worden 
gegeven van de toonaangevende architectuur uit de 
periode 1860-1890. Timmerman-architecten, die toch 
het grootste segment van de lijst van ‘architecten’ in het 
adresboek van Amsterdam uitmaakten, zijn we nauwe
lijks tegengekomen. Hetzelfde geldt voor de particulie
re woonhuizen van bankiers. Het zou een onvolledig 
beeld geven van de rol van bankiers als bouwheren als 
de opdrachten die zij gaven voor hun woonhuizen en 
villas hier ongenoemd zouden blijven, temeer daar die 
vaak naar dezelfde architect gingen die ook hun kanto
ren ontwierpen. Bovendien maakten meerdere bankiers 
vaak gebruik van één en dezelfde architect. Ook hiervan 
zijn parallellen in het buitenland. Zo bediende de 
Parijse haute banque - hier vrijwel geheel in handen van 
een kleine groep protestantse en joodse bankiers - zich 
van de Nederlander W. Bouwens van der Boijen. Hij 
bouwde niet alleen de al genoemde Crédit Lyonnais- 
bank, maar was tevens de huisarchitect van de bankiers 
Rothschild, Pereire, Cernuschi en Goldschmidt, voor 
wie hij in de aristocratische wijk bij het Pare Monceau 
de hotels privés bouwde.

Tè beginnen met de vijftiende- en zestiende-eeuwse 
Florentijnse Medici’s hebben bankiers altijd een zeer 
prominente rol gespeeld in het wereldlijke mecenaat 
van de kunsten. In het negentiende-eeuwse Nederland 
behoorden zij tot de belangrijkste individuele opdracht
gevers voor architecten. Het is nuttig om te bedenken 
dat werkelijk fortuin in het westen van Nederland in 
deze periode hoofdzakelijk vergaard werd in bank- en 
effectenzaken en in handel op Indië. Wat dat betreft 
levert een eventuele ‘Run round the Nouveaux Riches’, 
zoals Mark Girouard die in The Victorian Country House 
ondernam,95 voor Nederland (en zeker voor

Amsterdam) een beperkter beeld op dan voor Engeland, 
met zijn puissant rijke mijn-, spoorweg-, textiel- en 
staalbaronnen. Wel is het zo dat in het oosten, zuiden 
en noorden van Nederland hier en daar sprake was van 
industriële fortuinen. Daar vinden we behalve de 
Twentse textielfabrikanten (wier negentiende-eeuwse 
buitens overigens nog bescheiden waren) enkele groot- 
industrilen als de Groningse aardappelmeelfabrikant 
W.A. Schoften en de Maastrichtse ‘pottekeuning’ 
Petrus Regout. Ook kwamen er individuele fortuinja
gers voor als de zonderlinge Amsterdammer Frans 
Hallo, die, schatrijk geworden aan onder meer een 
octrooi voor vloeibaar gas en het archivalisch jagen op 
erfenissen, vlak onder het Valkhof in Nijmegen een 
neogotisch sprookjeskasteel van ongehoorde afmetin
gen kon laten bouwen.

Maar in het westen en midden van het land, dat in 
cultureel opzicht de toon aangaf, was het vooral aan 
bankiers te danken - naast de ook in ons land nog steeds 
niet uitgerangeerde adel - dat architecten in een aantal 
gevallen hun ideeën over villa- en buitenhuis-architec- 
tuur op enigszins onbekrompen wijze tot uitvoering 
konden zien komen en daarmee tenminste aansluiting 
hielden bij de ideeën die in het buitenland hierover leef
den. Ik noem een aantal voorbeelden, waaronder ook 
enkele stadswoonhuizen. Daarbij zal opvallen dat aan de 
ene kant bankiers zich aanpasten aan de laat-negentien- 
de-eeuwse stilistische diversiteit, maar dat er anderzijds 
bij een aantal van deze homines novi een duidelijke nei
ging bestond zich een aristocratische levensstijl aan te 
meten,96 met een voorkeur voor de vormen van de 
adellijke Franse renaissance en Lodewijkstijlen. Ter 

afsluiting van dit artikel zullen we vervolgens enkele 
Amsterdamse bankiers van iets dichterbij bekijken.

De in de jaren veertig gebouwde, classicistische bui
tens Hartenlust en Overbeek in Overveen, afgebeeld in 
de Bouwkundige Bijdragen en respectievelijk door M.G. 
Tétar van Elven en I. Wamsinck ontworpen (en beide 
nog bestaand), werden gebouwd voor rekening van 
David en Jan Borski.92 Het geaccumuleerde Borski- 
kapitaal, opgebouwd bij de Associatie-Cassa, Hope & 
Co. en het Grootboek van Nationale Schuld,9» vormde 
in de jaren tachtig dé basis van de villa’s Elswout en 
Duinlust in Overveen, beide gebouwd door C. Muysken 
in de stijl van respectievelijk de Italiaanse en Hollandse 
renaissance.99 Het excentrieke echtpaar Van Loon- 
Borski was de opdrachtgever voor de in 1945 verwoeste 
villa Hydepark in de bossen van Doom. Dit 70 kamers 
tellende landpaleis werd in 1887 gebouwd naar de plan
nen van Jean-Nicolas Landré. Het gaf een curieuze 
mengeling te zien van rfy/e-Gosschalk100 . Landré was 
gedurende twintig jaar de rechterhand van Gosschalk - 
en rty/r-Rothschild, de bij bankiers populaire Frans*»

Chateau-stijl, waarover aanstonds meer. Gosschalk zelf 
bouwde zijn belangrijkste villa, Vogelenzang in 
Hilversum,101 begin jaren tachtig voor B.W. 
Blijdenstein, wiens Twentsche Bank in Amsterdam hij 
in dezelfde tijd uitbreidde. Hij verwierf de opdracht 
voor de villa in een besloten wedstrijd met J.L. Springer 
en A.L. van Gendt. Dit duidt er mogelijk op dat 
Blijdenstein, die eerder een weinig interessant hoofd
kantoor door W.A. Froger had laten bouwen, zich 
inmiddels goed op de hoogte had gesteld van de nieuw
ste architectuurrichtingen, of dit via derden had laten 
doen.102

Tot de opvallendste en meest luxueuze negentiende- 
eeuwse woonhuizen van Amsterdam behoorden tot 
omstreeks 1970 - toen zij plaats maakten voor een 
wezenloos kantoorgebouw - twee pal naast elkaar gele
gen ‘bankierswoningen’ in de Sarphatistraat, tussen 
Amstelhotel en Paleis voor Volksvlijt. Het ene werd 
gebouwd voor rekening van mr. F.S. van Nierop (direc
teur van de Amsterdamsche Bank) en was een schepping 
van J.L. Springer, in vormen verwant aan de Noord- 
Duitse gotiek en renaissance.103 Het andere was het 
woonhuis van de douairière ‘Betty’ (Abigael) Mendes, 
weduwe van de bankier I.E. Teixeira de Mattos, die we 
eerder al tegenkwamen; het was door Ed. Cuypers ont
worpen in de stijl van de Venetiaanse renaissance.104 
Tenslotte kunnen we hier als de grootste negentiende- 
eeuwse bouwopdracht in de private woonsfeer het kas
teel De Haar noemen, de middeleeuwse droom van 
Pierre Cuypers en baron Étienne van Zuylen van 
Nyevelt. Het werd grotendeels gefinancierd met 
Rothschildgeld, afkomstig van de echtgenote van de 
baron. Maar een typisch bankierspaleis, zoals 
Hydepark, kunnen we dit niet noemen. Het stond veel 
meer in de traditie van de negentiende-eeuwse ‘ridder-
romantiek’ van de Stichtse en Gelderse adel, zoals die 
omstreeks het midden van de eeuw vorm kreeg bij kas
telen als De Schaffelaar, Sandenburg en Scherpenzeel.

Hierboven is, bij de bespreking van het kantoor van 
Becker & Fuld aan het Molenpad, al even aangestipt dat 
architect Outshoorn een jaar later voor E. Fuld het 
hoekhuis aan de Keizersgracht verbouwde. De vormge
ving was in een niet te missen rfy/e-Rothschild, een 
onofficiële benaming voor de ‘would be’-adellijke ban- 
kiersstijl zoals die onder meer werd toegepast bij La 
Ferrières bij Parijs (voor baron James de Rothschild), 
Mentmore Towers in Buckinghamshire (voor 
Ferdinand de Rothschild) en Chateau de Pregny aan het 
meer van Genève (voor Adolph von Rothschild). Deze 
kastelen werden in de jaren vijftig en vroege jaren zestig 
gebouwd door J. Paxton en G.H. Stokes.105 (Wat trou
wens een heel andere kant laat zien van de ontwerper 
van het Crystal Palace, door Pevsner tot een ‘Pioneer of

21 Interieur van het woonhuis van douairière Abigael 
Mendes wed. Teixeira de Mattos, Sarphatistraat 5, 
architect Ed. Cuypers, 1888. (Historisch-topografische 
Atlas GA Amsterdam.)
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Modern Design’ uitgeroepen.106) Zij hadden met hun 
rijke mengsel van Franse renaissance - Blois en 
Chambord-, classicisme en achttiende-eeuwse 
Lodewijkstijlen en hun nadruk op luxe en overdaad, een 
onmiskenbaar adellijke allure. Het is wellicht toeval, 
maar toch op zijn minst opmerkelijk dat Fuld, die de 
agent van de Rothschilds in Nederland was, zijn stads
paleisje aan de Keizersgracht liet verbouwen door 
Outshoorn, de Nederlandse tegenhanger van Paxton. 
Outshoorn was in deze tijd bezig met het Paleis voor 
Volksvlijt. Hij kende uiteraard Paxtons Crystal Palace, 
maar was mogelijk ook op de hoogte van diens werk 
voor de Rothschilds. Van het interieur van het woon- 
huis-Fuld is onder andere een foto van een in overdadi
ge renaissance aangeklede ‘inglenook’ bekend,107 een in 
de muur ingebouwd zitje aan weerszijden van de haard. 
Dat verraadt in ieder geval dat hij op de hoogte was met 
de Engelse landhuis-architectuur.

De bankier Elias Fuld was afkomstig uit Frankfurt, 
maar raakte snel ingeburgerd in Amsterdam, waar hij lid 
werd van de gemeenteraad en waar hij zijn vele geld, 
behalve voor de joodse ‘tsedaka’ (een vorm van liefda
digheid), inzette voor de wetenschap en de kunst.108 Hij 
was één van die Saint-Simonistische bankiers die 
geloofden in wat de historicus Th. Zeldin in dit verband 
the power of money to do good’ heeft genoemd.100 Het 

was de sociale opdracht van bankiers hun geld nuttig te 
maken voor de samenleving. Het bekendste voorbeeld 
van een dergelijke bankier is A.C. Wertheim (1832- 
1897). Over hem merkte H.P.G. Quack in zijn grafrede 
op: Hij was als die bankiers tijdens de renaissance van 
Italië, die zich ook bemoeiden met politiek, met kunst 
en wetenschap’.110 lot op zekere hoogte kunnen we 
inderdaad parallellen zien met een Lorenzo de’ Medici. 
Wertheim was in het laatste kwart van de negentiende 
eeuw de spil van het economische, financiële, politieke 
en culturele leven in Amsterdam. Zonder de steun van 
‘A.C.’ kwam vrijwel geen onderneming of initiatief van 
enige betekenis van de grond. Hij heerste als een vorst 
op de Beurs en bekleedde ontelbare functies in het 
openbare leven, waaronder die van het voorzitterschap 
van de machtige liberale kiesvereniging ‘Burgerpligt’.111 
Al zijn de meningen verdeeld over de werkelijke bete
kenis van zijn mecenaat voor de kunsten,11? feit is dat 
hij, meer dan zijn grote voorbeeld Sarphati, optrad als 
kunstbeschermer en -bevorderaar. Hij verleende onder
meer financiële steun aan jonge kunstenaars en schrij
vers, ondersteunde de bouw van het Rijksmuseum en 
was in 1892 de stuwende kracht achter de herbouw van 
de afgebrande Stadsschouwburg.

Hoewel in de eerste plaats een vriend van het toneel, 
was Wertheim redelijk goed op de hoogte van de ont
wikkelingen in de beeldende kunst en bouwkunst. Hij

22 Abraham Carel Wertheim (1832-1897). 
(Historisch-topografische Adas GA Amsterdam.)

voelde zich in 1875 geroepen tot het schrijven van een 
bewonderende necrologie van Cornelis Outshoorn in 
het blad Eigen Haard, die een schril en (zoals hij liet 
doorschemeren) bewust contrast vormde met de uiterst 
kille bejegening van de schepper van het Paleis voor 
Volksvlijt door de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst. (Voorzitter Leliman was zo mogelijk een 
nog grotere vijand van Outshoorn dan van Cuypers.111) 
Hij is dikwijls miskend, dikwijls beneden zijn waarde 

geschat, dikwijls door achterdocht, uit onedelen naijver 
gesproten, gegriefd’.11'1 Zijn necrologie is, wonderlijk 
genoeg, op een aantal punten nog altijd de belangrijkste 
bron van informatie die wij over Outshoorn bezitten, 
met name over diens opleiding, levensloop en persoon
lijkheid. Twee graven’, zo besloot Wertheim zijn arti
kel, ‘wachten op het huldebetoon van den dankbaren 
tijdgenoot: die van Potgieter en Outshoorn. Beiden 
waren, elk op zijn gebied, dragers van de verhevenste 
uitingen der Nederlandsche kunst. - Zal den tijdgenoot

dien plicht nakomen? aan dien roepstem gehoor geven? 
Wat nood! Hun behoort de onsterfelijkheid naar het 
éénige recht bij Gods genade; dat van het Genie!’115

Maar Outshoorns onsterfelijkheid liet de tijdgenoot 
kennelijk onverschillig, want het was uiteindelijk 
Wertheim zelf die, samen met enkele anderen, het ini
tiatief nam tot het oprichten van een ‘gedenkteeken’ 
boven het graf van de bouwmeester op de Algemeene 
Begraafplaats in Haarlem.116 Dit baldakijngraf, met een 
door E. Lacomblé vervaardigd portretmedaillon,117 
bestaat nog steeds en is behalve een monument voor 
Outshoorn ook een mijlpaal in de geschiedenis van het 
architectenberoep. Voor het eerst werd immers voor

2 3 Graf van Cornelis Outshoorn, Algemene 
Begraafplaats, Kleverlaan, Haarlem. Monument boven 
het graf opgericht op initiatief van de bankier A.C. 
Wertheim in 1876, een jaar na Outshoorns dood. 
Portretmedaillon door E. Lacomblé. Op de achter
grond het grafmonument voor de in 1857 overleden 
Jan Outshoorn, zoon van de architect. (Foto auteur.)

een eigentijds architect een monument opgericht.118 In 
Wertheims oproep werd de architect bovendien op één 
lijn gesteld met de dichter, waarmee hij definitief ont
stegen leek aan zijn technisch-ambachtelijke oorsprong. 
Juist in het geval van de autodidact Outshoorn is dat een 
saillant detail. Het vrij bescheiden monument - hoewel 
altijd nog groter dan dat van Potgieter - beeldt met zijn 
krepidoma, stylobaat en tetrastyle op subtiele wijze 
Outshoorns persoonlijke ontwikkeling van timmer- 
mansleerling tot ‘drager van de verhevenste uiting der 
Nederlandsche kunst’ uit. ‘Excelsior’, steeds hoger, zo 
luidt één van de inscripties. Dat dit initiatief tot hulde
betoon aan een architect en aan de bouwkunst - een van 
de ‘schoonste uitingen’ van de Nederlandse kunst, zo 
schreef Wertheim - niet uit de architectenwereld maar 
van een rijke opdrachtgever kwam, is een opmerkelijk 
gegeven.119

Minder op de voorgrond tredend dan Wertheim, 
maar evenzeer een beschermheer van kunst en weten
schap was George baron Rosenthal, wiens bank 
Lippmann, Rosenthal & Co. groot was geworden in het 
emitteren van Russische spoorwegobligaties en lenin
gen aan de Mexicaanse en Portugese regeringen.120 Zijn 
adellijke titel dankte hij aan de koning van Portugal. Hij 
stichtte tal van liefdadige instellingen, waaronder de 
door C. Muysken gebouwde en door I. Gosschalk uit
gebreide Sophie Rosenthal Bewaarschool op 
Uilenburg. Vanaf 1880 schonk hij zijn kostbare collec
tie Judaica en Hebraïca - bijeengebracht door zijn vader, 
de Hannoverse rabbijn Leeser Rosenthal - aan de 
Universiteitsbibliotheek van Amsterdam; het begin van 
de ‘Bibliotheca Rosenthaliana’. Voor de bouw van zijn 
kantoor in de Nieuwe Spiegelstraat employeerde hij 
achtereenvolgens Outshoorn, Gosschalk en Ed. 
Cuypers, dezelfde drie die ook Wertheims kantoor 
(ver)bouwden. Het interieur van zijn woonhuis aan de 
Herengracht liet hij door Gosschalk verbouwen in een 
koninklijke rococo, vermengd met Lodewijk XIV- en 
Lodewijk XVI-motieven.121 Het weinige dat ons daar
van nog rest laat zien dat Herengracht 500 ooit één van 
de rijkste negentiende-eeuwse grachteninterieurs bezat. 
De salons, de eetzaal en het trappenhuis werden vanaf 
1889 voorzien van rijk gestucte en mahoniehouten pla
fonds, tapisserieën, zeer fijn patewerk met verguldsel, 
glas-in-lood, schouwen in ‘bleu turquin’-marmer en 
geschilderde plafonds en deurstukken van de hand van 
N. van der Waaij en E.S. Witkamp. De meubilering en 
de ijzeren haard waren aan de stijl aangepast. In 
Gosschalks ogen was de Lodewijk XV-stijl, zonder 
pompeus te worden, een bankier van Rosenthals stan
ding waardig.122 De stijl werd bijvoorbeeld ook toege
past bij woonhuis van Freiherr von Rothschild in 
Wenen, ontworpen door de bekende theaterarchitecten
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24 Interieur woonhuis George baron Rosenthal, Herengracht 500, architect I. Gosschalk, 1889 - ca. 1892. (Uit: 
Vademecum der Bouwvakken)

Fellner en Helmer.125 De vormen en motieven uit de 
ooit om zijn ‘slappe’ architectuur zo verguisde pruiken
tijd werden aan het eind van de eeuw weer gebruikt om 
uitdrukking te verlenen aan het woonhuis van een rijke 
bankier. De adellijke titels die vorsten uitdeelden aan 
hun geldschieters prikkelden hoogstwaarschijnlijk het 
associatieve vermogen van opdrachtgevers en architec
ten.

Geen groep of categorie ondernemers wist ‘Der 
Bürgertraum vom Adelsschlofi’12« zo zelfbewust en suc
cesvol te verwezenlijken als de negentiende-eeuwse 
bankiers. Stendhal noemde hen de adel onder de burge
rij.125 Legden zij in hun kantoren de nadruk op gedis
tingeerde soberheid, in hun privé-buitens en stads
woonhuizen voerden zij een staat die hen in ieder geval 
in materieel opzicht op gelijke hoogte bracht met het

oude adeldom, de noblesse d’épée, terwijl zij die in artis
tiek opzicht imiteerden. Bankiers waren zich bewust van 
hun sleutelpositie in het maatschappelijke en economi
sche leven; zij financierden behalve de handel en indus
trie ook de aspiraties van vorsten en adel. Vandaar dat 
geld- en geboorteadel elkaar wederzijds aantrokken. 
Niet zelden trad de geboorteadel toe tot de nieuwe 
financiële aristocratie. Illustratief is in dit verband ook 
het verhaal over de Britse premier, de Fifth Earl of 
Rosebery, die volgens de overlevering drie ambities in 
het leven gehad zou hebben: ‘to become Prime 
Minister, to win the Derby and to marry a 
Rothschild.1211 Dat laatste lukte hem het eerst, wat de 
verwezenlijking van de twee andere ambities een stuk 
gemakkelijker maakte.

1 Zo is in Hoorn een Crediet- en Depositobank van archi
tect A.C. Bleijs bekend (informatieblad in typoscript over 
A.C. Bleijs door A Boezaard, Hoorn, 1989, ongenum
merde pagina’s: Westffiesche Crediet- en Depositobank, 
Grote Havensteeg 24, gebouwd in 1876) en in Arnhem 
een spaarbank van architect B.A. Berends (De Bouwmeester 
6 (1886), pl. 34: gebouw voor de gemeentelijke Spaarbank 
in de Bakkerstraat, hoek Papegaaigang, voltooid 1886).

2 Harthoom, Hoofdlijnen, pp. 3-7.
3 Hirschfeld, Ontstaan moderne bankwezen, noemt 1863 als 

het jaar waarin het moderne bankwezen in Nederland 
ontstond. Zie noot 16 van het vorige artikel.

4 Algemeen adresboek Amsterdam, 1879-1880.
5 Bouwwerken leden Maatschappij, pl. I.
6 Eisfeld, Niederländische Bankwesen-, Helfferich, Nieder

ländisch-Indischen Kulturbanken.
7 De Dorrepaalsche Bank der Vorstenlanden, gevestigd in 

Amsterdam (Sarphatistraat 92), Semarang, Djokjakarta en 
Soerakarta, verstrekte voorschotten aan huurders en eige
naars van cultuurondernemingen in de Vorstenlanden 
(Prospectus GA Amsterdam: N 20.02.14); voor de familie 
van de schatrijke oprichter Georgius Leonardus Dorre- 
paal bouwde Jos.Th.J. Cuypers een groot, nog steeds 
bestaand baldakijngraf op de begraafplaats Zorgvlied. Het 
kantoor van de Handelsvereeniging ‘Amsterdam’ aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal werd in 1889 gebouwd door 
A.L. van Gendt in Hollandse renaissancetrant, aanzienlijk 
uitgebreid in 1910 door AD.N. van Gendt.

8 Bruning, ‘Gebouw Nederlandsche Bank’.
9 Booker, Temples of Mammon-, Pinchon, Palais dArgent.
10 Raev, ‘Banken und Versicherungen’.
11 Severini, Architecture of Finance.
12 Victoire/Vanderperren, Hendrik Beyaert. Over de bankge

bouwen van Beyaert, zie ook Klasen, Grundriß-Vorbilder, 
pp. 528-529.

13 Uit onder meer het Bronnenoverzicht van Van Gerwen, de 
Algemeene adresboeken van Amsterdam 1860-1890, De Jong, 
Geschiedenis Nederlandse Bank, deel III, bijlage A en B en 
Eisfeld, Niederländische Bankwesen heb ik een overzicht 
verkregen van de in Amsterdam werkzame handelsbanken, 
bankiersfirma’s, hypotheekbanken, kassiersmaatschappijen 
en spaarbanken en hun adressen. Ik geef hier slechts een 
selectie van enkele namen van banken uit deze periode: 
Nederlandsche Bank, het Grootboek van Nationale 
Schuld (met als administratiekantoren onder meer de 
Wed. Borski en Ketwich & Voombergh), Algemeene 
Maatschappij voor Handel en Nijverheid, Nederlandsch- 
Indische Handelsbank, Twentsche Bank-Vereeniging, 
Amsterdamsche Bank, Nederlandsche Crediet- en 
Depositobank, European Bank, Banque de Paris et des 
Pays-Bas, Surinaamsche Bank, Koloniale Bank, 
Nederlandsche Handel-Maatschappij (pas na 1881 optre
dend als handelsbank), Hope & Co., H. Oyens & Zonen, 
Determeijer, Weslingh & Zn, Becker & Fuld, Wertheim 
& Gompertz, Lippmann, Rosenthal & Co., 
Bankvereeniging Grün & Co., Adolph Boissevain & Co., 
Theodoor Gilissen N.V., Labouchere, Oyens & Co.,

Stadnitsky & Van Heukelom, Gebr. Tèixeira de Mattos, 
Nederlandsche Maatschappij voor Grond-Krediet, 
Nationale Hypotheekbank, Nederlandsche Hypotheek
bank, Hollandsche Hypotheekbank, Holland-La Plata 
Hypotheekbank, Northwestern and Pacific Hypotheek
bank, Pretoria Hypotheek Maatschappij, Associatie-Cassa, 
Rente-Cassa, de Kas-Vereeniging, Crediet-Vereeniging, 
Spaarbank voor de Stad Amsterdam, Nieuwe Nederland
sche Spaarbank en de Rijkspostspaarbank. Voor slechts 
een deel van deze banken werd een nieuw pand gebouwd, 
een ander deel (iets meer dan de helft) was gevestigd in 
bestaande panden, vooral aan de grachten. Enkele grotere 
banken lieten tamelijk ingrijpende verbouwingen uitvoe
ren, zoals de Amsterdamsche Bank (Herengracht 597, 
1889, Staal & Haalmeijer) en de Nederlansch-Indische 
Handelsbank (Keizersgracht 313, 1877, S.W. van 
Rouendal). Daarnaast waren er enkele kleinere banken die 
kamers huurden in speciaal voor dergelijke doeleinden 
gebouwde kantoorpanden, zoals de Hypotheekbank voor 
Nederland in het pand Singel 512 (1865, arch. I. 
Gosschalk) of de Oostersche Hypotheekbank in het 
gebouw Handboogstraat 2 (ca. 1895, arch. E. Breman).

14 De Jonge, Industrialisatie, pp. 300-303.
15 Associatiekassa: zie Van Dongen, Kasassociatie, pp. 60-62; 

Amsterdamsche Bank: GA Amsterdam, arch. Publieke 
Werken. (5221), dossiers bouwtekeningen nr. 14218; 
Labouchere, Oyens & Co.: Van Dongen, Kasassociatie, pp. 
75-77; Twentsche Bank: GA Amsterdam, arch. Publieke 
Werken (5221), dossiers bouwtekeningen nr. 2165 (zie 
ook het artikel van Lydia Lansink in dit nummer); 
Röttérdamsche Bank: zie het artikel van Guido 
Hoogewoud in: De Sluitsteen 2 (1986) no. 2, pp. 89-94.

16 Pinchon, Palais d’Argent, pp. 110-124.
17 GA Amsterdam, arch. Publieke Werken (5221), dossiers 

bouwtekeningen nr. 5138.
18 Vgl. ook: Klasen, Grundriß-Vorbilder, Blatt 92.
19 Vgl. noot 10.
20 Voor Engeland en Schotland, vgl. noot 9. Voor de 

Verenigde Staten, vgl. noot 11.
21 Booker, Temples of Mammon, pp. 43, 69.
22 De door C.R. Cockerell gebouwde filialen van de Bank of 

England (o.a. Manchester 1847, Bristol 1847 en 
Liverpool 1848) vormen daarentegen een opnieuw door
dachte en op het type ‘bankgebouw’ geënte variant van 
het classicisme; zie daarvoor Watkin, Cockerell.

23 Booker, Temples of Mammon, pp. 71-72.
24 Ibidem, pp. 135-136; een zeer negatieve bespreking van 

het gebouw vinden we in de Bouwkundige Bijdragen 16 
(1869), p. 333, hoogstwaarschijnlijk van de hand van A.N. 
Godefroy, die in deze jaren nog geheel in de ban van het 
Franse eclecticisme was en weinig op had met het letter
lijk citeren van de renaissance.

25 Pinchon, Palais d’Argent, pp. 110-141. Platen van het 
Crédit Lyonnais verschenen in de Revue Générale de l’ar- 
chitecture et des travaux publics van 1881 en 1886, zie: 
Saboya, Presse et architecture, p. 295.

26 Zie hiervoor: Van Zanten, Designing Paris.



50 Een huis voor de Mamman WILFRED VAN LEEUWEN Een huis voor de Mammon WILFRED VAN LEEUWEN 51

27 Zie voor de Revue Générale-, Saboya, Presse et Architecture.
28 Tussen 1865 en 1878 werd hier een groot aantal verbou

wingen uitgevoerd door de architect A.N. Godefroy; de 
laatste was de nieuwbouw voor de Rente-Cassa, zie noot 
57.

29 Ottenheym, Philips Vinghoons, p. 96 (noot 196).
30 Bruning, ‘Gebouw Nederlandsche Bank’, pp. 127-128.
31 Zantkuyl, Bouwen in Amsterdam, p. 92, afb. 336.
32 Ottenheym, Philips Vinghoons, p. 75.
33 Ibidem, pp. 90-108.
34 Van Eeghen, ‘Huis Herengracht 497’, p. 47.
35 Van Eeghen, ‘Huis Herengracht 468’, pp. 182-184; vgl. 

Weissman, ‘Herinneringen’, p. 95: ‘Mijn vader was toen 
secretaris der Directie van de Nederlandsche Hypotheek
bank geworden. Het kantoor was gevestigd Herengracht 
bij de Spiegelstraat, nu no. 468, en nam slechts een paar 
vertrekken van dit dubbele heerenhuis in’. De huidige 
gevel dateert van enkele jaren later (1874), ontwerp S.W. 
van Rouendal.

36 Dit kantoor wordt in een akte van 30 maart 1803 (GA 
Amsterdam, Grondpapieren Keizersgracht 444-446 
(5180), inv.nr. 834) aangegeven als ‘het daaragter staande 
gebouw’; vgl. Beijerinck, ‘Keizersgracht 444-446’.

37 Buist, At spes nonfracta, p. 14.
38 Bij de bankiers en effectenmakelaars H. Oyens & Zn., 

Keizersgracht 317, treffen we weer een iets andere situ
atie aan. Daar het men in het derde kwart van de vorige 
eeuw het belendende koetshuis met stalling (nr. 315) tot 
kantoor verbouwen, Breen/Weissman, ‘Geschiedenis huis 
Keizersgracht 317’.

39 GA Amsterdam, arch. bouwopzichters (5220), 1859, 
inv.nr. 134, zonder tekening; arch. Publieke Werken 
(5180), 1859, inv.nr. 1982, bouwvergunning; Witkamp, 
‘Huis van den heer Fuld’, p. 440.

40 Atlas Gemeente Amsterdam, blad 48, buurt HH. GA 
Amsterdam, arch. bouwopzichters (5220), 1869, inv.nr. 
120.

41 GA Amsterdam, arch. bouwopzichters (5220), 1869, 
inv.nr. 120:’verbouwing perceel Amstelveld Z 580’ (na 
1875: Kerkstraat 363).

42 Algemeen Handelsblad, 4 januari 1900.
43 Quack, ‘Herinneringen’, p. 103.
44 GA Amsterdam, arch. bouwopzichters (5220), 1869, 

inv.nr. 284, Nieuwe Spiegelstraat X 668-669, later nr. 6.
45 In de necrologie van de aannemer G.H. Kuiper (De 

Opmerker, 30 december 1877), die veel voor Outshoom 
werkte, wordt nog een vierde bank van Outshoom ver
meld, nl. de ‘bank over de Westermarkt’. 
Hoogstwaarschijnlijk echter gaat het hier om het gebouw 
van de Algemeene Maatschappij voor Handel en 
Nijverheid van de architect G.B. Salm. Verder vermeldt 
de necrologie dat Outshoom aan de funderingen van de 
Nederlandsche Bank werkte.

46 GA Amsterdam, arch. Publieke Werken (5180), 1871, 
inv.nr. 3339; bouwvergunning voor het ‘amoveeren en 
herbouwen’ 15 november 1871.

47 Mercurius als god van dieven en geldwisselaars, zie

Severini, Architecture of Finance, p. 70. Over Wertheims 
vijanden, zie hieronder noot 111.

48 Eberson, Bouwkunst, serie 1, pi. 27.
49 Klasen, Grundriß-Vorbilder, p. 526.
50 Rijxman, A.C. Wertheim, p. 245.
51 Zie noot 17.
52 Over Springer, zie Van Leeuwen, ‘Tussen Droom en 

Daad’.
53 Nederlandsche Crediet- en Depositobank, Herengracht 

539 (Algemeen adresboek 1867); Nationale Hypotheek
bank, Keizersgracht 370; Surinaamsche Bank, Keizers
gracht 617 (beide Algemeen adresboek 1882-1883).

54 GA Amsterdam, arch. Publieke Werken (5221), dossier 
bouwtekeningen nr. 2165; arch. bouwopzichters (5220), 
1872, inv.nr. 126. Een bespreking van dit gebouw vinden 
we in de De Opmerker, 5 juli 1874, door ‘Jan Steen’ (een 
nom de plume voor een propagandist van een meer schil
derachtige architectuur): ‘Een koud plat geheel, een vier
kant vak met deuren en ramen (...)’. ‘Wat geeft daar dat 
doodsche gebouw, dat niemand als een bank zal beschou
wen, omdat het zich van de burgerwoning in niets aftee- 
kent. Waarom hebben wij ontzag voor de monumenten 
onzer kunstgeschiedenis? omdat zij teekening bezitten, 
omdat het schilderachtige van het geheel ons aantrekke
lijk is. Wij verheugen ons over dat Hollandsch stadsge
zicht, wanneer wij het in den vreemde op een kunstgale
rij begroeten en daamit onze voormalige grootheid zien, 
en zal ooit een dergelijk tafereel, zal een groep als de 
Twentsche Bank met aangrenzende gebouwen ooit derge
lijke plaats door de schilderschool worden aangewezen, 
en dat waarom? Omdat het geheel een ieder onverschillig 
laat. Omdat de kunst daar uitgesloten bleef.’

55 GA Amsterdam, arch. bouwopzichters (5220), 1864, 
inv.nr. 101.

56 Bouwkundige Bijdragen 16 (1869), pp. 81-82.
57 GA Amsterdam, arch. Publieke Werken (5180), 1878, 

inv.nr. 6863/2820 P.W.
58 GA Amsterdam, arch. gesloopte percelen (5221), inv.nr 

34013.
59 Singel 546, niet meer bestaand. GA Amsterdam, arch. 

Publieke Werken (5221), dossier bouwtekeningen, nr 
1220.

60 De Opmerker, 10 september 1881 (aanbesteding). De oor
spronkelijke toestand is mij alleen bekend van een foto uit 
Amsterdam commercial etfinanciel.

61 In het dossier van de eerdere verbouwing door 
Outshoom (vgl. noot 39) bevindt zich het funderingsplan 
van Gosschalks twaalf jaar latere verbouwing. Hieruit 
blijkt dat dwars door het gebouw, achter de kantoren aan 
de voorzijde, de gang liep.

62 Victoire/Vanderperren, Hendrik Beyaert, passim.
63 Fröhlich, Gottfried Semper, p. 66.
64 Gugel, Geschiedenis, p. 940.
65 Spies et al., Grachtenboek, p. 137. De bank van Boissevain 

of de Amerikaansche bank’, zoals Gugel hem noemde in 
Geschiedenis, p. 940, is merkwaardig genoeg vrijwel het 
enige van belang dat door deze toch gezaghebbende

architect - vele jaren voorzitter van de Maatschappij tot 
Bevordering der Bouwkunst - in Amsterdam, waar hij 
nota bene woonde, is gebouwd. Gezag in architectenkrin
gen en succes bij een groot publiek (zie A.L. van Gendt, 
W. Langhout, IJ. Bijvoets) gingen kennelijk niet goed 
samen.

66 Over Muysken en Oud Wassenaar, zie Krabbe, ‘Kasteel 
“Oud Wassenaar’”.

67 Bouwkundig Weekblad 4 (1884), p. 184.
68 GA Amsterdam, arch. Publieke Werken (5221), dossier 

bouwtekeningen nr. 16606; vergunning voor funde
ring 30.10.1888; schetsontwerp voor- en achtergevel 
22.3.1889, bouwvergunning opbouw 15.5.1889. 
Afbeelding gevel Amstelzijde in: Bouwwerken leden Maat
schappij, pi. X. Voor de Hollandse neorenaissance-gevel 
aan de Nieuwe Doelenstraat werd een gaaf bewaarde gevel 
uit de vroege zeventiende eeuw, met een hoge topgevel in 
het midden, gesloopt. Poggenbeek lijkt aan deze gevel te 
refereren.

69 King, Vanderbilt Homes, pp. 110-121.
70 Vgl. Vademecum der Bouwvakken 8 (1893) no. 10, pp. 76- 

77.
71 GA Amsterdam, arch. Bank van Lening, PA 3 68,2 de deel, 

inv.nr. 27, bijlage nr. 126 (gedrukt bestek); arch. Publieke 
Werken (5221), dossier bouwtekeningen nr. 18825. 
Willem Hamer nam de opdrachten voor de Stadsbank 
van Lening over van zijn vader P.J. Hamer, zie Jansen, 
Geschiedenis Stadsbank van Lening.

72 GA Amsterdam, arch. Publieke Werken (5221), dossier 
bouwtekeningen nr. 18643.

73 De Vries, ‘Amsterdamse Beurs’, p. 156. In zijn platte- 
grondvorm was overigens ook Zochers beurs een basiliek. 
Warnsinck bedoelde echter een basiliek in samenhang 
met een ‘byzantijnse’ (lees: lombardisch-romaanse) 
bouwstijl. Als tweede mogelijkheid, waarvoor in tegen
stelling tot een beurs volgens basilica-model, wèl voor
beelden bestonden, noemde hij een door ronde bogen 
omsloten binnenplaats volgens het type van de middel
eeuwse kloosterhof. Hierbij dacht hij ongetwijfeld aan de 
bestaande beurs van De Keyser, die hij aldus herleidde tot 
een grondtype.

74 Severini, Architecture of Finance, p. 9: ‘When nineteenth- 
century finance outgrew the spatial possibilities of the 
temple form and moved from an early idealism which 
exalted banking as religion, to a more confident, open 
celebration of materialism, the palazzo form lent itself to 
a new personal image and to the expansion brought on by 
the growing spatial requirements’. Voorbeelden van 
financiële American Greek Revival-gebouwen zijn de 
Second Bank of the United States in Philadelphia (1824, 
William Strickland), de Bank of America en de 
Merchants’ Exchange (de laatste een opmerkelijke variant 
van Schinkels Altes Museum), beide in Wall Street en 
gebouwd door Isaiah Rogers tussen 1836 en 1842.

75 Frohlich, Gottfried Semper, pp. 24-29.
76 Dr. Martin Frohlich in Bern schreef mij dat zijn boek 

nogal bekritiseerd is door het Institut fiir Geschichte und

Theorie der Architektur van de ETH Zürich, waarvoor 
hij in de jaren zeventig overigens onderzoek verrichtte. 
Ook mijn indruk is dat zijn indeling hier en daar te rigou
reus is en te veel naar Sempers gebouwen toegeschreven. 
Dat neemt niet weg dat een dergelijke typologische bena
dering buitengewoon stimulerend en verfrissend is. Het 
boek is meer toegespitst op ontwerpproblemen dan bij
voorbeeld Richter/Zanker, Der Bürgertraum vom 
Adelsschlofi, dat, vanuit een andere invalshoek, eveneens de 
paleistypologie behandelt.

77 Fröhlich, Gottfried Semper, p. 24.
78 Dit gold tot omstreeks 1860 ook nog voor de meeste par

ticuliere banken in Engeland. Over Heywood’s Bank in 
Manchester (1849) merkt Pevsner op (in ‘Exchanges and 
Banks’, p. 201): ‘has still an entirely domestic character’.

79 Historische Gids Amsterdam, p. 432.
80 Brouwer, Amsterdamsche Bank, p. 61.
81 Bruning, ‘Gebouw Nederlandsche Bank’, p. 131.
82 Ibidem, p. 130.
83 Ibidem. Overigens kreeg het gebouw wel degelijk een 

tympaanreliëf (ontwerp J.Ph. Koelman), met de personi
ficaties van Handel en Scheepvaart.

84 In de bouwkundige tijdschriften o.m.: Bouwkundige 
Bijdragen (1871), bijlage verslag over 1869 uitgebracht in 
Alg. Vergadering 1870, pp. 75-84, 92-97, 114-115, 132- 
135; Vademecum der Bouwvakken 4 (1889), pp. 83-87; De 
Opmerker 18 (1883), pp. 441 e.v., 449 e.v., 465 e.v.. In de 
recente kunsthistorische literatuur is de negentiende- 
eeuwse karakterdiscussie op verschillende manieren ter 
sprake gebracht, vgl. o.m.: De Groot, ‘Rationeel en func
tioneel bouwen’, pp. 25-27; Bock, Anfange, pp. 242-245; 
Boersma, ‘Oefenperk der kunst’, pp. 29-32; Van der 
Woud, Onuitsprekelijke schoonheid.

85 Porphyrios, ‘Character and Style’.
86 Szambien, Symétrie, gout, caractère, p. 177.
87 Bouwkundige Bijdragen (1871), bijlage, p. 75.
88 Ibidem, p. 76.
89 Ibidem, p. 93.
90 Ibidem, p. 132.
91 Ibidem, p. 134.
92 Zie bijvoorbeeld Craandijk, Nieuwe wandelingen, p. 73, 

over het huis Terwolde bij Deventer: ‘Daar is in het huis 
stijl en karakter’.

93 Saboya, Presse et architecture, p. 196.
94 Gosschalk, ‘In welken stijl’, p. 146.
95 Girouard, Victorian Country House, pp. 10-13.
96 Vgl. Buddensieg, ‘Alfred Krupp’, pp. 121-131; 

Richter/Zanker, Bürgertraum vom Adelsschlofi.
97 Bouwkundige Bijdragen 5 (1849), pp. 200-204; 

Bouwkundige Bijdragen 7 (1852), pp. 1-8; Post, Hartenlust.
98 Over de Borski’s, zie Van Lennep, Weduwe Amsterdamse 

Beurs.
99 Van der Wyck, Nederlandse buitenplaats, pp. 333-343.
100 Vooral zichtbaar in de vensteromlijstingen, de sierlijke 

torens en de slanke, iets van de hoeken geplaatste hoek- 
lisenen. Over Hydepark, zie Van der Wyck, Nederlandse 
buitenplaats, pp. 343-347.
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101 Van Leeuwen, ‘Rationeel en schilderachtig’, p. 36. Ook in 
het villadorp Baarn zijn de meest opmerkelijke villa’s uit 
deze periode door bankiers gebouwd: ‘Uittenbosch’ (arch. 
C. Muysken, een van zijn belangrijkste villa’s, gesloopt), 
‘Berg en Dal’ Qacob van Lenneplaan 12, arch. J.P.F. van 
Rossem & WJ. Vuyk) en ‘Woudestein’ (Luit.-gen. Van 
Heutszlaan 4, arch. A.L. van Gendt). Meer oostelijk, bij 
Deventer, twee grote bankierspaleizen (waarvan de ont
werpers mij niet bekend zijn): het verbouwde kasteel 
Matanze bij Terwolde en villa Eureka in Twello, de laatste 
van de Amsterdamse bankier W.O. Kerkhoven.

102 Over Blijdenstein, zie Van Woudenberg, ‘Benjamin 
Willem Blijdenstein’. Men vraagt zich af of Blijdenstein de 
vernietigende kritiek in De Opmerker van 1874 op zijn 
bankgebouw aan het Singel (zie noot 54) ter ore was geko
men.

103 De Kunstwereld 1 (1894), no. 5 en 9, artikelen ‘Architec
tuur’ door W. Kromhout.

104 Afgebeeld in: Bouwwerken leden Maatschappij, pl. IV. 
Tevens vriendelijke mededeling Bert Gerlagh.

105 Chadwick, Works Joseph Paxton, pp. 188-194, 197. Paxton 
was vooral verantwoordelijk voor Mentmore en Ferrières, 
Stokes voor Pregny. Zie voorts: Wilson, Rothschild, pp. 
160, 168-170, 192; Girouard, Victorian Country House, p. 
432; Buddensieg, ‘Alfred Krupp’, pp. 128-130. Een van de 
rijkste huizen in rfy/e-Rothschild was Waddesdon Manor 
in Buckinghamshire (1874) voor Ferdinand de 
Rothschild, naar ontwerp van G.-H. Destailleur 
(Girouard, p. 300).
Enkele maanden na het schrijven van onderhavig artikel 
verscheen een tweedelige tentoonstellingscatalogus van 
G. Heuberger (hsg.), Die Rothschilds. Eine europäische 
Familie, Sigmaringen 1994, n.a.v. een tentoonstelling 
over de Rothschilds in het Jüdisches Museum in 
Frankfurt a/M, 11 oktober 1994 - 27 februari 1995. Prof. 
C. Peeters maakte mij hierop attent.

106 Dezelfde contradicties overigens bij de neogoticus 
Viollet-le-Duc, die in Chateau de Pregny een salon in 
moderne renaissance ontwierp.

107 GA Amsterdam, Historisch-topografische Atlas.
108 Portretten zonder lijnen, pp. 9-10.
109 Zeldin, France 1848-1945, p. 437.
110 Algemeen Handelsblad, 4 december 1897.
111 Over Wertheim, zie: Rijxman, A.C. Wertheim. Evenals in 

het buitenland - hoewel meer verhuld - werd er in 
Amsterdam hier en daar stemming gemaakt tegen de 
‘joodse geldmannen’, zoals het antisemitische satirische 
blad De Asmodée bankiers als Wertheim steevast noemde. 
Een fel antisemitisch geschrift vormde Paap, Jeanne 
Collette, waarin de hoofdfiguur, de bankier Alexander 
Collette (initialen A.C.) geheel gemodelleerd was naar 
A.C. Wertheim. Zie ook: B. geh. T, Mevr. von, Achter de 
schermen! (roddelkroniek van mevrouw Willy von 
Barnekow-Tindal), pp. 23-30.

112 Banck, ‘Wertheim en de Kunst’.
113 Leliman doorspekte zijn kritiek op de architect 

Outshoom herhaaldelijk met aanvallen op diens persoon,

zie: De Opmerker 2 (1867), 12 en 19 januari en 2 februari, 
en De Opmerker 18 (1883), p. 94.

114 Wertheim, ‘Cornelis Outshoorn’, p. 262.
115 Ibidem.
116 GA Amsterdam, Outshoorn, Personalia Persverz. Het 

monument voor Potgieter (F. Stracké) dateert van 1878 
en staat tegenwoordig op de Oosterbegraafplaats in 
Amsterdam.

117 Foto van gipsmodel van Outshoorns portretmedaillon 
door mij gezien op 21.5.1990 in het Album-Lacomblé van 
A.E.J. Lacomblé te Haarlem, (hoogbejaard) kleinzoon 
van de kunstenaar. Wie de ontwerper van het monument 
is, is niet met zekerheid vast te stellen. Uit archiefstukken 
en uit stijlanalyse valt af te leiden dat het hier kan gaan 
om een ontwerp van hetzij C. Muysken hetzij I. 
Gosschalk, maar een bewijs daarvoor ontbreekt. Een niet- 
kwaliteitsarchitect, zoals Outshoorns schoonzoon, de 
bouwkundige C. Krook, die ook in de stukken voorkomt, 
lijkt echter niet waarschijnlijk. Aan dit interessante monu
mentje, dat met zijn baldakijn op maniëristische kolom
men een duidelijke breuk betekent met de funeraire stéle-, 
cippus- en sarcofaag-architectuur uit het neoclassicisme, 
hoop ik een aparte publicatie te wijden.

118 De zeventiende-eeuwse epitaaf van Jacob van Campen in 
de St. Joriskerk in Amersfoort niet meegerekend.

119 Hiermee in contrast staat bijvoorbeeld de oprichting van 
het grafmonument voor H.P. Vogel op Oud Eik en 
Duinen in Den Haag, De Opmerker 21 (1886), p. 193, 
door (oud-)leerlingen en vereerders.

120 Tours, ‘George Rosenthal’; Van den Berg, ‘Een 
geschenk’.

121 GA Amsterdam, arch. Publieke Werken (5180), 1889, 
inv.nr. 2617; Vademecum der Bouwvakken 9 (1894) no. 15, 
pl. 15; De Lamp van Diogenes (1973), no. 23 en id.(1974), 
no. 28:

122 Onze Tijd (1894), pp. 83-84.
123 Vademecum der Bouwvakken 14 (1898) no. 9, pp. 67-68. In 

Nederland bleven de buitenlandse Rothschild-interieurs 
niet onopgemerkt. Zo beeldde het Vademecum, een bil- 
jardzaal voor Alfred de Rothschild af in jg. 10 (1895), no. 
22, pl. 25. In Bouwkundige Bijdragen 16 (1869), p. 151 
wordt melding gemaakt van het huis van baron Salomon 
de Rothschild in Suresnes naar ontwerp van de vooraan
staande eclecticist A.J. Hénard, die een atelier aan de 
École des Beaux-Arts had.

124 Richter/Zanker, Bürgertraum vom Adelsschlofi.
125 Zeldin, France 1848-1945, p. 77.
126 Briggs, Victorian Things, p. 422.

25 A.R. Freem, betimmering van een kantoor of biblio
theek, gepubliceerd in De Opmerker 1893.
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Sporen van Schotse 
architectuur in ontwerpen 

van het Amsterdamse bureau 
Van Gendt

Lydia Lansink

Op 10 september 1994 overleed, in zijn woonplaats 
Nijmegen, de architect Herman Klok. Hij kreeg in 
1970 de BNA-kubus. Zijn bureau, gevestigd in het pand 
Stadhouderskade 122, hoek Van Woustraat in 
Amsterdam werd opgeheven in 1978. Het was een 
voortzetting van het bureau Van Gendt, dat sinds de 
jaren tachtig van de vorige eeuw in hetzelfde gebouw 
was ondergebracht. De oprichter, Adolf Leonard van 
Gendt, geboren in Alkmaar in 1835, overleed in 1901. 
Hij was toen al een paar jaar niet meer actief in de zaak, 
die werd overgenomen door zijn beide zonen, Johan 
Godart en Adolf Daniël Nicolaas. Aanvankelijk teken
den zij nog als ‘A.L. van Gendt en Zonen’, vervolgens 
als ‘Gebroeders van Gendt’, een naam die ook na 1914, 
toen J.G. van Gendt zich om gezondheidsredenen 
terugtrok, in gebruik bleef. J.G. van Gendt overleed in 
1925, A.D.N. van Gendt op 25 maart 1932. De zoon 
van de laatste, die net als zijn grootvader A.L. van 
Gendt heette en directeur was van het gelijknamige 
Amsterdamse antiquariaat, bezat enkele schetsboekjes 
van zijn vader, die hij ‘misschien wel aardig’ achtte voor 
iemand die kunsthistorisch onderzoek deed naar het 
werk van zijn familie. Enkele eerste bevindingen zijn 
vastgelegd in mijn doctoraalscriptie over A.L. van 
Gendt, voltooid in 1979.1 Deze studie is een verdere 
uitwerking. A.L. van Gendt jr. overleed in 1986, op 65- 
jarige leeftijd, in Norfolk, Engeland, waar hij al gerui
me tijd woonde.

Het bureau Van Gendt werd in 1932 voortgezet door 
chef de bureau W.J. Klok, die een belangrijk aandeel 
had in de ontwerpen voor het Bungehuis aan de 
Spuistraat in Amsterdam. Na zijn dood, in 1957, werd 
hij opgevolgd door zijn zoon Herman. Toen er defini
tief een einde was gekomen aan de firma, schonk deze 
het oude archief, dat keurig geordend op de zolder van 
het bureau was opgeslagen, aan het Nederlands 
Documentatiecentrum voor de Bouwkunst in 
Amsterdam, zodat het Nederlands Architectuur
instituut in Rotterdam nu beschikt over deze schat aan 
materiaal. Enkele maanden voor zijn dood heeft 
Herman Klok er nog voor gezorgd dat een aantal stuk
ken aan de collectie van het NAi kon worden toege
voegd. Aan hem is dit artikel opgedragen.

‘Eene onthulling'

Als de schetsboekjes van A.D.N. van Gendt niet 
bewaard waren gebleven, zou een aantal, rond de eeuw
wisseling ontworpen en gerealiseerde gebouwen van 
architectenbureau A.L. van Gendt en Zonen niet hele
maal goed zijn geïnterpreteerd. Het lag voor de hand de 
tendens naar soberheid en allerlei elementen, zoals strak 
vormgegeven balustrades en uitkragende hoektorens 
gewoontegetrouw te herleiden tot invloed van Berlage.2 
Weliswaar was het bekend dat A.D.N. van Gendt in de 
periode 1895-1896 anderhalf jaar als tekenaar werk
zaam was op het bureau van John James Burnet in 
Glasgow (waar hij onder meer veel opstak over de inde
ling van bankgebouwen).3 Bovendien had hij zelf, in zijn 
toelichting bij een prijsvraagontwerp, in 1897 gepubli
ceerd mArchitectura, expliciet aangegeven dat de archi
tectuur van zijn inzending, een turngebouw, motto 
‘Health’, gedeeltelijk was ontleend aan de ‘Scot’s 
Baronial stijl van Schotland’. Pas als de schetsen die Van 
Gendt jr. maakte in Engeland en vooral Glasgow en 
wijde omgeving, naast de ontwerpen uit de jaren na zijn 
terugkeer in Amsterdam worden gelegd, blijkt dat hier 
bepaald geen sprake was van een incident, maar dat in 
tal van ontwerpen van het bureau, voor prijsvragen en 
uit te voeren gebouwen, letterlijke citaten zijn opgeno
men uit de ‘Scotch baronial’ architectuur. De term ont
stond in de negentiende eeuw, naar aanleiding van de 
herleving van de stijl van de ‘castellated mansions’ die 
vanaf het begin van de zeventiende eeuw waren 
gebouwd langs de Engels-Schotse grens. Blijkens talrij
ke schetsen was Van Gendt vooral geïnteresseerd in 
voorbeelden van deze Victoriaanse ‘Picturesque 
Revival’, al of niet van de hand van John James Burnet.

Ook Engelse motieven komen veel voor. Van Gendt 
tekende niet alleen verscheidene cottages en country
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houses in Schotland, maar tevens in Engeland. Helaas 
was hij nogal zuinig met zijn bijschriften, zodat lang 
niet altijd duidelijk is waar het object stond. De archi
tectuur vormt geen betrouwbare aanwijzing; veel 
Schotse landhuizen, met name de kleinere, waren geïn
spireerd op Engelse exemplaren.4

Engelse invloed op de Nederlandse architectuur was 
niet nieuw of ongewoon. A.W. Pugin inspireerde vrij
wel zeker P.J.H. Cuypers, wiens ontwerp uit 1864 voor 
het Museum Koning Willem I bovendien sterk lijkt op 
het University Museum in Oxford, van Benjamin 
Woodward.5 Vanaf de eerste helft van de jaren negentig 
was de belangstelling voor met name de cottage style 
groot, omdat deze aansloot bij het streven naar pure, 
argeloze architectuur, gepropageerd door onder ande
ren W. Kromhout en H.P. Berlage, in reactie op de 
overdaad of juist het gebrek aan stijl.6 Kromhout noem
de in 1891 de ‘cottage-bouw’ de belangrijkste van de 
door hem in Engeland gesignaleerde stijlen.7 In De 
Opmerker verscheen in 1896 een ironisch artikeltje over 
vier bouwkundigen, die, daartoe geïnspireerd door The 
Studio (die zij niet konden lezen) in Engeland op zoek 
gingen naar nieuwe bouwkunst. Zij waren aan de late 
kant, want terug in Nederland kregen zij te horen dat 
inmiddels Amerika demier cri was!8 In de jaren negentig 
vertonen de ontwerpen van veel Nederlandse architec
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1. Portret van de 
Gebroeders Van Gendt, 
waarschijnlijk gemaakt 
ter gelegenheid van het 
afscheid van J.G. van 
Gendt (rechts), in 1914. 
De foto is in de jaren 
zeventig beschikbaar 
gesteld door A.L. van 
Gendt jr.

ten, met name voor villa’s, in toenemende mate Engelse 
trekken, een ontwikkeling die zich tot in de twintigste 
eeuw voortzette. De ‘eigenaardige buitenhuizen’ van 
Richard Norman Shaw en anderen (onder wie zijn leer
ling Ernest Newton) waren bekend en ‘werkten als eene 
onthulling’.9 Als kenmerken werden onder andere 
genoemd de nadruk op de constructie, onversierde 
geveldelen met pleisterwerk, houtwerk in verschillende 
tinten groen, hoge daken en bay Windows in een grillige 
dispositie.10 Twee van de vele Nederlandse villa’s die 
deze elementen bevatten zijn (hoewel de naam van het 
eerste huis anders doet vermoeden) ‘Krimhilda’ in 
Santpoort van Jos.Th.J. Cuypers en Jan Stuyt en 
‘Dalhoeve’ in Bloemendaal van J.A.G. van der Steur.11

Scotch baronial elementen zijn echter voor zover 
bekend in Nederland uitzonderlijk. De belangrijkste 
conclusie: een aantal - waaronder ‘Berlagiaanse’ - 
onderdelen van gebouwen van het bureau Van Gendt is 
door A.D.N. van Gendt rechtstreeks en soms onversne
den geïmporteerd vanuit Schotland. De kunstgeschie
denis als zoekplaatje.

A.L. van Gendt en Zonen

Het bureau Van Gendt werd in 1874 opgericht door
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‘ingenieur-architect’ A.L. van Gendt. Vanaf 1861 was 
hij als bouw- en werktuigkundige bij de Staatsspoor
wegen betrokken geweest bij de aanleg van de spoorlijn, 
met alle gebouwen en kunstwerken, van Den Helder 
naar Amsterdam, die in 1873 was voltooid met de aan
leg van het viaduct langs de Haarlemmer Houttuinen. 
Tot de beste klanten van het bureau behoorden in de 
jaren zeventig een aantal Amsterdamse notabelen die 
villa’s in het Gooi lieten bouwen. De pas geopende 
Oosterspoorweg zorgde voor een goede verbinding, 
ook voor het huispersoneel. Principalen die nog tot in 
lengte van jaren opdrachten zouden verstrekken waren 
de graanhandelaar J.P. Korthals Altes en de Amster
damse Omnibus Maatschappij (A.O.M.), waarvoor Van 
Gendt het eerste Amsterdamse tramnet en talrijke 
remises ontwierp. A.W. Weissman, die omstreeks 1876, 
min of meer per ongeluk, als onderopzichter bij Van 
Gendt in dienst kwam, schreef in zijn ‘in memoriam’ 
voor zijn leermeester, opgenomen in De Opmerker, dat 
toen al sprake was van een zeer drukke praktijk.12 De 
redactie voegde daaraan toe: ‘Gedurende een lange 
reeks van jaren ontwikkelde het bureau Van Gendt een 
schier onovertroffen productiviteit, zoodat deze archi
tect wel eens 100 percelen tegelijk in uitvoering had.’13

Tot de belangrijkste van de ruim driehonderd mij 
thans bekende werken behoren de Industrieschool voor 
Vrouwelijke Jeugd aan de Weteringschans (1879), de 
Hollandsche Manege (1881-1882), het Concert
gebouw (1883-1888), restaurant Riche aan het Rokin 
(1883) en het Burgerziekenhuis aan de Linnaeusstraat 
(1889). Buiten Amsterdam bouwde Van Gendt onder 
meer de Prins Hendrik Stichting in Egmond aan Zee, 
het Kinderziekenhuis in Den Haag en de monumentale 
villa Rozenhof in Dordrecht.

Behalve Weissman genoten onder anderen Evert 
Breman, J.C. van Epen, J.C.D. di Gazar en H.W.A. 
Croiset van Uchelen een gedeelte van hun opleiding bij 
Van Gendt. De leerlingen werden geacht onder aan de 
ladder te beginnen. Pas als ze de bouwpraktijk onder de 
knie hadden, mochten ze gaan ontwerpen en dan werd 
hun de vrije hand gelaten, bijvoorbeeld, zoals Weissman 
zegt, wanneer ‘de geest van Viollet-le-Duc’ vaardig over 
hen was geworden. A.L. van Gendt was niet alleen in 
politiek opzicht, maar ook ‘wat de esthetica aangaat’, 
uiterst liberaal. Weissman: ‘Hij was opgevoed in een tijd 
dat Gärtner en Schinkel hier te lande grooten invloed 
hadden. In zijn eerste werken is dat duidelijk te zien. 
Maar hij begreep, dat met het verloopen van het getij de 
bakens verzet dienden, en hij moedigde het aan wan
neer het personeel een andere richting uit wilde.’14

Weissman vertrok met ruzie bij het bureau. Midden 
in de werkzaamheden aan de galerij van het Paleis voor 
Volksvlijt gaf hij de voorkeur aan een beter betaalde

baan bij de gemeente en dat nam Van Gendt hem kwa
lijk. Weissman: ‘En van 1882 af heeft hij mij geme
den.’15 Het belette hem niet zeer waarderend over zijn 
oude baas en de gang van zaken op het bureau te schrij
ven, in genoemd ‘in memoriam’ en later in zijn 
‘Herinneringen’.16 De karakters van de broers Frederik 
Willem (1831-1900), Adolf Leonard en Johan Godart 
(1833-1880) van Gendt, omschreef hij, in zijn ‘in 
memoriam’ voor de eerste, als volgt: ‘De geestigheid 
van Jan, die wel eens tot scherpte kon worden, was bij 
hem (‘Frits’, L.L.) getemperd door de gemoedelijkheid 
van Adolf. Zoo vormde Frits een middenevenredige 
tusschen zijn beide broers.’17

Van A.L. van Gendt is slechts één tekening bekend 
waarop hij expliciet als auteur (‘del’.) vermeld staat.18 
Brieven en, volgens Weissman, ook bestekken schreef 
hij altijd eigenhandig: ‘Nog zie ik hem staan aan zijn 
tafel, het eene been wat omhoog getrokken, den korten 
gouwenaar in den mond, met zijn duidelijke hand de 
bestekken van het begin tot het eind schrijvend. Van de 
plakmethode was hij afkeerig; nooit zou hij een zijner 
ondergeschikten met het maken van een bestek belas
ten.’1’

A.L.van Gendt was trots op zijn koopmanschap en 
wilde ‘nimmer als kunstenaar poseeren’. Zijn liberaliteit 
op het gebied van stijl werd hem soms niet in dank afge
nomen en aangezien voor gebrek aan karakter. Naar de 
mening van Weissman ten onrechte: ‘Niet welken stijl 
een gebouw vertoont, doch of het doeltreffend is inge
richt bepaalt zijn innerlijke waarde. Het publiek zag dit 
zeer goed in: het geheim van het groote succes dat aan 
Van Gendt te beurt is gevallen ligt daarin, dat men 
zeker was, als men hem een opdracht gaf, iets werkelijk 
bruikbaars te zullen verkrijgen. Zijn eigen ik hield Van 
Gendt op den achtergrond; zijn eenig streven was, om 
aan de wenschen zijner bestellers te voldoen.’20

Een gebouw werd per slot van rekening, vond ook 
Weissman, niet ten behoeve van de architect neergezet, 
maar ten gerieve van de patroon!

Dolf van Gendt had een dochter, Elisabeth Frederika 
(geboren in 1869) en twee zonen, voornoemde Johan 
Godart (1866, naamgenoot van zowel zijn oom als zijn 
grootvader, die ingenieur van de Rijkswaterstaat was) en 
Adolf Daniël Nicolaas (1870). Tè oordelen naar teke
ningen en schetsen in het archief Van Gendt-Klok, 
bracht de oudste zoon in de jaren 1890-1891 enige tijd 
door in Berlijn, waarschijnlijk om daar praktijkervaring 
op te doen.21 Eén van de tekeningen toont het ‘Atelier 
van Kayser & von Groszheim, Hildèbrandtstr. No. 7 
Berlin’. Vervolgens maakte hij een rondreis door 
Europa. Hij bezocht onder meer Genua, Rome, Napels, 
Parijs, Mechelen en Londen. Vier reisschetsen van zijn 
hand, (fragmenten van) gebouwen in Bazel, Rome,

Siena en Genua, werden in 1896 gepubliceerd in 
Architectura, als antwoord op een schetsprijsvraag.22 In 
1893 werden de ontwerpen voor de A.O.M.-remise aan 
de Willemsparkweg zowel door A.L. als J.G. van Gendt 
gesigneerd en vermeldde de afloop van de aanbesteding 
beiden als de architecten.23 Tot eind 1896 bleef deze 
situatie voortbestaan, maar vanaf eind februari 1897 was 
A.D.N. van Gendt medeverantwoordelijk en heette het 
bureau ‘A.L. van Gendt en Zonen’.

In de leer bij een Frenchified Scotsmari’

Volgens de (anonieme) auteur van de tekst in de mono
grafie gewijd aan A.D.N. van Gendt, verschenen in de 
Bibliotheek voor de moderne Hollandsche Architectuur, voel
de deze ‘reeds in zijn prille jeugd een sterke neiging tot 
het vaderlijk bedrijf’.24 Op eigen verzoek kreeg hij 
tekenles op de Quellinusschool. Na de vijfjarige H.B.S. 
leerde hij eerst timmeren en pas daarna bouwkundig 
tekenen op het bureau van de architect G.W. 
Vïxseboxse, die zelf als tekenaar had gewerkt bij A.L. 
van Gendt.25 Tegelijkertijd bezocht hij de kunstnijver
heidsschool. Vanaf 1890 was hij als opzichter betrokken 
bij verschillende projecten van het bureau Van Gendt: 
het kantoor van de Vereeniging voor den Koffiehandel 
in de Amsterdamse Raadhuisstraat, de villa Rozenhof in 
Dordrecht en de tramremise aan de Willemsparkweg. 
Zijn functie in Dordrecht combineerde hij met avond
lessen aan de Academie in Rotterdam. Na een jaar als 
hospitant te hebben gewerkt op de Polytechnische 
School in Delft, verhuisde hij naar Den Haag, waar hij 
als tekenaar in dienst kwam bij het Bureau voor de 
Landsgebouwen, onder leiding van rijksbouwmeester 
C.H. Peters. Eind 1893 berichtte De Opmerker dat hij 
tot 1 januari 1896 was aangesteld als buitengewoon 
opzichter bij de uitvoering van het post- en telegraaf
kantoor in Amsterdam.26 In januari 1895 werd echter 
Egmond aan Zee als zijn woonplaats opgegeven, waar 
hij als hoofdopzichter optrad bij de bouw van de Prins 
Hendrik Stichting, een bekend tehuis voor zeelieden in 
ruste (helaas gesloopt).27 Werd zijn oudere broer vijf 
jaar eerder ‘uitgezonden’ naar Berlijn, A.D.N. van 
Gendt zette koers naar Groot-Brittannië, Glasgow, het 
bureau van John James Burnet, toen ‘Burnet, Son and 
Campbell’ geheten.

Burnet (1857-1938) was in veel opzichten een soort 
Schotse Van Gendt. Ook zijn vader, John Burnet (1814- 
1901), was architect. Burnet jr. werd op zijn zeventien
de jaar toegelaten op de Ecole des Beaux-Arts in Parijs, 
waar hij tevens studeerde op het atelier van Jean Louis 
Pascal en werkte op het bureau van Fran^ois Rolland.28 
Vanaf 1878 leidde hij een bloeiend architectenbureau in

2. Schets van A.D.N. van Gendt met bijschrift ‘Porter. 
University. Glasgow’ (arch. J.J. Burnet), omstreeks 
1895-1896.
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Glasgow, dat minstens zo flexibel met stijlen omging als 
het bureau Van Gendt. Uit 1884 stamt het zeer origine
le huis ‘Kilneiss’ in Glencairn, ontworpen voor de schil
der James Paterson. Het is een schilderachtige combi
natie van cottage-architectuur (roughcast, dat wil zeggen 
grof gestucte muren, bay windows met kleine ruitjes 
onder brede dakoverstekken), Scotch baronial en 
Amerikaanse Shingle Style (‘shingles’ op delen van de 
gevels en met leien bedekte daken). De bouwstijl van 
het Athenaeum Theatre in Glasgow (1886) anticipeert 
op ‘Edwardiaanse Beaux Arts’.30 Uit hetzelfde jaar 
dateert de neogotische Barony Church in Glasgow. In 
1887 breidde Burnet het universiteitscomplex in 
Glasgow uit met het tegenwoordige John Macintyre- 
gebouw, oorspronkelijk de ‘Women’s Union’ geheten, 
in een mengeling van gotiek en Scotch baronial. De 
villa Garmoyle in Dumbarton, gebouwd in 1891, is 
weer ‘Scots’. Charing Cross Mansions, Glasgow, uit 
hetzelfde jaar is een groot, gebogen hoekcomplex van 
woningen en winkels, dat een overdadige synthese 
vormt van Franse renaissance (risalerende paviljoens 
met hoge, afgeplatte schilddaken) en Britse motieven 
(bay windows). Het geheel wordt bekroond door een 
opmerkelijke constructie, bestaande uit een met een 
koepel afgedekt klokketorentje, op een overhoeks op de 
dakvorst geplaatste (of eigenlijk meer uit het dak groei
ende), naar boven toe smal toelopende schacht met zes 
vlakken, beschreven als een ‘spire-like stalk’.31 De ‘fran- 
co-venetiaanse’ Glasgow Stock Exchange, een werk van 
J. Burnet sr., werd in 1894 uitgebreid door J.J. Burnet, 
in dezelfde stijl. Het gebouw oogt min of meer als een 
Dogenpaleis, voorzien van zadeldaken en dakkapellen.32 
In 1894 en 1896 volgen de kerken in Arbroath (bij 
Dundee) en Brechin (bij Perth) in respectievelijk goti
sche en romaanse trant. De Public Baths in Alloa uit de 
jaren 1895-1898 vertonen een combinatie van Scotch 
baronial en, met name gelet op de ornamenten, Schotse 
renaissance. Uit 1896 dateert de ‘banking hall’, met 
koepel, van de Savings Bank of Glasgow, uitgevoerd in 
Romeinse barok. Na 1896, het jaar waarin A.D.N. van 
Gendt terugkeerde naar Amsterdam, ontwierp het 
bureau Burnet onder andere nog de Bank of Scotland in 
Lerwick (Edwardiaans classicisme, 1904) en de King 
Edward VII Gallery van het British Museum in Londen 
(1904-1914). Na de voltooiing van deze uitbreiding 
mocht J.J. Bumet zich ‘Sir’ noemen.

Evenals A.L. (en later ook A.D.N.) van Gendt stond 
Burnet bekend als een knap technicus. In 1906 creëerde 
hij het eerste geheel stalen skelet in Schotland, dat van 
Forsyth’s Department Store in Edinburgh. Het staal- 
skelet dat hij voor het pand Keeleystreet 65, Kingsway, 
Londen, ontwierp, is vermaard, niet vanwege het jaar 
van ontstaan (1910), maar om de functionele manier

waarop het in het zicht is gelaten.33 Op grond van bei
der karakterbeschrijvingen moet worden verondersteld 
dat A.L. van Gendt en J.J. Burnet ook als personen veel 
met elkaar gemeen hadden. Voor Bumet was doelma
tigheid een eerste vereiste. H.S. Goodhart-Rendel 
typeerde hem als: (...) ‘a Frenchified Scotsman, extraor- 
dinarily nice, with a tremendous love of order and Sys
tem. He never lost hold of the essentials and thought no 
one in England knew anything about them. He used to 
say that nothing ought to be done without a decision 
behind it. He had no interest in style as such....he real- 
ly was a great man.’34

Scotch baronial

Alvorens over te gaan tot de schetsen die A.D.N. van 
Gendt maakte in Schotland en Engeland, moet de term 
Scotch (ook wel Scottish of Scots) baronial, die in de 
beschrijvingen van werken van Burnet zo vaak opduikt, 
nader worden toegelicht. Na de beëindiging van de oor
logen tussen Schotland en Engeland maakten puur stra
tegische doelen plaats voor ambities gericht op familie- 
prestige en wooncomfort, zodat een reeks schilderachi- 
ge kastelen ontstond met een hoog Bommelstein-gehal- 
te. De meest uitgesproken voorbeelden zijn Fraser, 
Fyvie, Midmar, Tolquhon, Craigievar, Crathes en 
Glamis. Een indrukwekkende hoogte, grilligheid en een 
zeer gedifferentieerd silhouet zijn de voornaamste ken
merken. Een standaard grondplan is er niet; vaak ging 
het om uitbreiding van middeleeuwse gebouwen, door 
plaatselijke metselaars. Bouwmassa’s worden, vooral in 
de hogere regionen, compact gerangschikt of in elkaar 
geschoven. Veel voorkomende elementen zijn kantelen, 
balustrades, topgevels met kleine trapjes zonder dekpla
ten of versieringen, half of driekwart uit de muurvlak
ken uitspringende, of op ‘trompen’ uitkragende 
(hoek)torens met conische of ojiefvormige spitsen en 
afdekkingen en tenslotte veel schoorstenen in allerlei 
maten. De vensters lijken lukraak over de gevels uitge
strooid. Het zijn niet meer dan gaten in de muur, opge
vuld met glas, vaak in ruitjes. Een reanimatie van deze 
trotse, stoere èn pittoreske, als authentiek Schots 
beschouwde stijl kon in de Victoriaanse periode niet uit
blijven. Wat het appèl aan het ‘vaderlands gevoel’ 
betreft is zij te vergelijken met de Hollandse renaissan
ce, ongeveer uit dezelfde tijd.

Het startsein werd gegeven door de auteur van de 
‘Waverley novels’, Sir Waker Scott, die in 1816 Edward 
Blore opdracht gaf het slot Abbotsford te bouwen (bij 
Melrose, Roxburgh), in een eclectische, maar vooral 
Schotse stijl. De faam van de principaal stond mede 
garant voor een groot succes. Scotch baronial werd een

3. Schets van A.D.N. 
van Gendt van een 
onbekend Schots kas
teel, gemaakt omstreeks 
1895-1896. Misschien 
heeft hij het zelf 
bedacht.

mode, niet alleen voor huizen, maar ook voor openbare 
gebouwen, scholen, fabrieken, bruggen en - uiteraard - 
gevangenissen. In 1829 verbouwde William Burn een 
classicistisch huis in Tynninghame tot een hoog-roman- 
tisch Schots kasteeltje. Koninklijke goedkeuring volgde 
in 1853, toen koningin Victoria en prins Albert 
Balmoral Castle bij Ballater door William Smith, een 
architect uit Aberdeen, lieten uitbreiden in Schotse stijl. 
De prins-gemaal werkte er persoonlijk aan mee.35

Charles Rennie Mackintosh, die in zijn jeugd Schotse 
kastelen tekende en als propagandist optrad van Scotch 
barional, waarover hij in 1891 een verhandeling schreef, 
ontleende veel aan de traditionele Schotse bouwkunst, 
vooral in haar voorkeur voor asymmetrie, de plastische 
wijze waarop robuuste bouwvolumen worden gegroe
peerd en geïntegreerd, de toepassing van torens of 
torenachtige elementen, hoge schoorstenen en kleine 
ramen, vaak met ruitjes. De duidelijkste voorbeelden 
zijn het huis Windyhill (1899), de Glasgow School of 
Art, vooral het oudste gedeelte, de oostgevel (1897- 
1899) en The Hill House in Helensburgh (1902-1904). 
Dit laatste gebouw is ‘either the purest masterpiece of 
the English House school or the finest baronial house of 
the Edwardian era’ genoemd.36 Mackintosh kopieerde 
geen onderdelen van zijn voorbeelden (al kwam hij wel 
eens dicht in de buurt); hij suggereerde en stileerde ze, 
riep de geest op van zijn ‘roots’ in de context van uiterst

4. Zuidgevel van Craigievar Castle, Aberdeen, 
gebouwd omstreeks 1626.
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persoonlijke creaties. A.D.N. van Gendt, die te vroeg in 
Glasgow en Helensburgh was om de werken van 
Mackintosh aldaar te kunnen hebben gezien, ging heel 
anders te werk.37

De schetsboekjes

De beide schetsboekjes van Van Gendt jr. dragen het 
opschrift ‘A.D.N van Gendt, 280 Bath Street (2 up 
right), Glasgow’.38 Het eerste exemplaar, blijkens het 
etiket gekocht in Amsterdam, bevat ongeveer vijftig 
schetsen in pen en potlood. Behalve ornamentstudies, 
onder andere van Bumets Stock Exchange, en tekenin
gen naar afbeeldingen in tijdschriften (onder andere 
‘Gonar Church. Building News’), zijn er schetsen bij 
van kerken en van de universiteit in Glasgow. Enkele 
gebouwen zijn zeker of vermoedelijk van Burnet. 
Opvallend groot is het aantal cottages en country hou- 
ses, vaak met plattegronden. Van Gendt moet heel wat 
tochten en tochtjes hebben gemaakt, zowel in 
Schotland als in Engeland. Als hij de pagina’s in volgor
de gebruikte, was hij successievelijk in Glasgow, Loch 
Goilhead en Loch Ranza (in het merendistrict ten 
noordwesten van Glasgow), weer in Glasgow, Alloa (ten 
noordoosten van Glasgow), Helensburgh (ten noord
westen van Glasgow) en Alexandria (weer dicht bij 
huis). Vervolgens begaf hij zich naar Engeland, waar hij 
onder meer in Kent een pastorie tekende en in 
Cambridge het ‘Selwyn College’. Dan volgen weer 
impressies van het ‘Gilmour Institute’ in Alexandria en 
van een glas-in-loodraam van een kerk in Arbroath, 
helemaal aan de westkust van Schodand. Het feit dat 
het tweede boekje,

5. Schets van A.D.N. van Gendt met bijschrift ‘Gonar 
Church. Building News’, omstreeks 1895-1896.

te oordelen naar het etiket, in Londen is gekocht, duidt 
erop dat Van Gendt inderdaad in Engeland is geweest. 
Het bevat ongeveer 25 tekeningen. In Edinburgh schet
ste hij een ijzeren hek van de National Portrait Gallery, 
in Alexandria weer het Gilmour Institute, in Lochlong 
(ten noordwesten van Glasgow) een hek in een tuin
muur. Dan volgen afbeeldingen van het Victoria 
Institute in Worcester en ‘Lodge & Gates’ in Eaton, 
een kantoorgebouw in Glasgow, een kerk in 
Pittenweem (aan de oostkust van Schodand) en de 
vroeg-zeventiende-eeuwse ‘Amisfield Tower’ in 
Dumfries, een flink eind ten zuiden van Glasgow.39 De 
veronderstelling over de volgorde van de pagina’s lijkt 
nu moeilijk vol te houden, want na Amisfield Tower 
komen de hal en de trap van ‘Nat.Hist. Londen’, een 
‘tearoom’ in Glasgow en de plattegrond van een 
‘flathouse’ in Willesden (in het noordwesten van 
Londen). Het is mogelijk dat Van Gendt op zijn terug
reis naar Nederland, via Londen, af en toe putte uit zijn 
Schotse herinneringen, al of niet vastgelegd in schetsen 
die verloren zijn gegaan.

Geen van de tekeningen is gedateerd. Meestal wor
den de naam en de locatie van het object niet vermeld, 
volstaat Van Gendt met een aantekening als ‘cottage’, 
‘country house’ of ‘Woonhuis voor 1 familie’, of is hele
maal geen bijschrift aanwezig. In enkele gevallen geeft 
hij de gebruikte technieken en materialen op; het gaat 
dan vooral om ‘halftimberwork’ (vakwerk) geveltoppen 
en ‘roughcast’ muren, waarin hij kennelijk geïnteres
seerd was. Verder blijkt uit het betrekkelijk grote aantal 
plans van woonhuizen met een ruime centrale hal zijn 
belangstelling voor deze typisch Engelse indeling.40 
Het is niet uitgesloten dat sommige van de geschetste 
gebouwen, waaronder sprookjesachtige kastelen, aan 
zijn eigen fantasie zijn ontsproten.

Op grond van onvolledige oeuvre-overzichten van 
J.J. Burnet en beschrijvingen in gidsen van zeventiende- 
eeuwse en Victoriaanse architectuur, met doorgaans 
summiere informatie en onduidelijke afbeeldingen, is 
het mogelijk gebleken een paar verbanden te leggen 
tussen de schetsen en bestaande objecten. Waarschijn
lijk zal een speurtocht in Schotland tot meer van derge
lijke resultaten leiden.

Verhanden met Schotse architectuur

Twee schetsen, getiteld ‘Porter, University. Glasgow’, 
geven zonder enige twijfel een gedeelte van de in 1887 
en 1895 door het bureau Burnet gebouwde Women’s 
Union van de Universiteit van Glasgow weer.41 Het 
‘Terras voor de Universiteit’ is de Lion and Unicom 
Stair uit 1690 en de ‘Hoekoplossing Torentjes

6. Schetsen van A.D.N. van Gendt van het Gilmour 
Institute, Alexandria, omstreeks 1895-1896. Deel van 
de gevel met ingangspartij, plan begane grond en ach
terzijde met corridor.
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Universiteit’ behoort tot het hoofdgebouw, een werk 
van Sir George Gilbert Scott, voltooid in 1870.42 ‘Alloa 
Bath’ moet getekend zijn naar de Public Baths, door 
John James Burnet gebouwd in Alloa. Hoewel de schets 
van de gevel nogal vaag is, klopt deze met de beschrij
ving, waarin wordt gesproken van Schotse renaissance 
en gebeeldhouwde details (in rode steen). De ‘hoge 
boog boven de ingang’ bevindt zich mogelijkerwijs 
onder de ornamenten die links op de tekening zijn te 
zien.43 De puntgevel is versierd met obelisken en loopt 
uit in een hoge schoorsteen. Tegen de gevel is een bal- 
konconstructie geplaatst met twee luchtbogen, waar
schijnlijk rookkanalen. Baronial elementen zijn de 
ronde spietorentjes, zonder spits, die als het ware aan de 
hoektoren en één van de balkons ‘hangen’. Het tweede 
balkon is voorzien van een balustrade met rechte balus- 
ters.

Maar liefst zes schetsen maakte A.D.N. van Gendt 
van het ‘Gilmour Institute’ in Alexandria. Drie gevels 
zijn vrij uitvoerig in perspectief weergegeven en ook het 
plan van de begane grond is aanwezig. Het gebouw 
bleek niet te traceren, maar blijkens de opschriften op 
de plattegrond ging het om een onderwijsinstelling: 
‘Hall’, ‘Library’, ‘Class Room’, ‘Bathrooms’ (vier). 
Verder beschikte men over een grote keuken, met 
kolen- en asbergplaatsen en een behuizing voor de 
‘Lady’. De lange gang aan de achterkant heet op de 
plattegrond ‘Cloister’, maar wordt elders ‘Corridor’ 
genoemd. Het is een schilderachtig, hybride pand, 
gedomineerd door een hoog oprijzend ‘castellated’ 
entree- en keukencompartiment. De woning is een in 
het geheel geïncorporeerde cottage, met een zadeldak 
dat uitkraagt op schoren, een vakwerk front en een bay 
windtrw met kleine ruitjes onder het overstek. De gang 
ernaast heeft een opvallende beglazing, gevat in een 
ruitverdeling van grote ingeschreven cirkels met daarin 
vierkanten. Gezien de belangstelling van Van Gendt 
voor het Gilmour Institute, maar vooral vanwege de 
overeenkomsten met de Public Baths in Alloa, is het 
goed mogelijk dat het een werk van John James Burnet 
betreft. De puntgevel van de hall komt nagenoeg over
een met die van de Public Baths, gelet op de schoor
steen op de top, de obelisk-achtige versieringen en het 
balkon met luchtbogen. Beide gebouwen hebben een 
onregelmatige plattegrond, dicht op elkaar gepakte 
bouwmassa’s, pittoreske spietorentjes en rechte balus
trades. Boven een aantal vensters van het Gilmour 
Institute zijn gebeeldhouwde ornamenten in renaissan- 
ce-stijl aangebracht: gebroken frontons, met in de ope- 
ningen obelisken. Het meest uitgewerkt tekende Van 
Gendt het hoge, fortachtige bouwlichaam, aan de 
bovenkant afgezet met spietorens en een balustrade met 
rechte balusters. Op de overgang naar het lagere klaslo

kaal bevindt zich een voor driekwart uitkragende trap- 
toren met klimmende vensters, voorzien van natuurste
nen boven- en onderdorpels. Dezelfde ramen zijn te 
zien in het portiersverblijf van Burnets Women’s Union. 
De cottage zou in het oeuvre van Burnet ook geen uni
cum zijn, zie het hiervoor genoemde huis Kilneiss uit 
1884. Aan de hoektoren van het instituut in Alexandria 
ontspringt, ter hoogte van een rondlopende balustrade, 
een hoge schoorsteen. Met de schetsen van het Gilmour 
Institute nam Van Gendt een waar arsenaal aan motie
ven mee naar huis.

Invloed op de prijsvraagontwerpen

Van A.L. van Gendt staat in een enkel geval vast dat hij 
gebruik maakte van tijdschriftafbeeldingen die hij in 
portefeuille bewaarde. Zo verving hij in 1882 een huis 
van Phlips Vingboons aan de Oude Turfmarkt in 
Amsterdam, uit 1642 (één van een tweeling), door een 
nieuwbouw die grotendeels een kopie was van een uit 
1630 (!) daterend pand aan het Rapenburg in Leiden, 
uit zijn verzameling.44 J.G. van Gendt verwerkte de top
gevel van het door hem in Berlijn geschetste atelier van 
Kayser & Von Groszheim, in een ontwerp waarmee hij 
in 1892, samen met J.C.D. di Gazar een prijs won.45 
A.D.N. van Gendt maakte in de jaren 1897-1901 geen 
prijsvraagontwerp zonder zijn schetsboekjes te raadple
gen. Hij kwam er, tot op zekere hoogte, rond voor uit. 
Bij zijn ontwerp ‘Health’, voor een turngebouw inge
zonden op een prijsvraag van de Vereeniging 
Bouwkunst en Vriendschap te Rotterdam, vermeldde 
hij, zoals gezegd, dat de architectuur, uitgevoerd in 
gehouwen steen, gedeeltelijk was ontleend aan de 
‘Scot’s Baronial stijl van Schotland’.46 Wat hij er niet bij 
vertelde was dat het ontwerp in hoge mate was geïnspi
reerd op het Gilmour Institute in Alexandria. De plat
tegrond is aangepast aan de functie, de onderdelen zijn 
anders gerangschikt, maar de overeenkomsten zijn ver
bluffend. De topgevels zijn van het Burnet-type: punt- 
gevels geflankeerd door obelisken en uitlopend in 
schoorstenen. Op de kop van de turnzaal is de bekende 
balkonconstructie aangebracht, met inbegrip van de 
twee luchtbogen. Laten de plattegronden nog enige 
ruimte voor twijfel, omdat in de muren geen uitsparin
gen zijn weergegeven (terwijl dat elders, in geval van 
schoorstenen, wel is gebeurd), de doorsnede over de 
turnzaal toont duidelijk dat het inderdaad gaat om 
rookkanalen.47 In de trapeziumvormige uitbouw is een 
open haard met aan weerszijden banken gesitueerd, van 
het model dat Van Gendt zo vaak tekende in Schotland. 
Het conglomeraat van de uitkragende traptoren met 
klimmende vensters, rond balkon en hoge schoorsteen
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7. A.D.N. van Gendt, prijsvraagontwerp voor een turn
gebouw, motto ‘Health’, gepubliceerd in Architectura 
(1897).

is in volle glorie present. De balustrades hebben alle 
rechte balusters. De borstwering van het dakterras, ter 
hoogte van de afschuining op de hoek, heeft een vorm 
die overeenkomt met de bovenkant van de poort van 
Burnets Women’s Union. De cottage van het Gilmour 
Institute is vervangen door een beheerderswoning met 
een trapgeveltje, eveneens a la Burnet. De uitmonste
ring van de vensters is geheel Schots: hardstenen boven
en onderdorpels, bovenlichten met ruitjes en ronde 
frontons.

Nauwelijks, althans niet typisch, Schots maar wel 
zéér Brits, was het dorpsstation, motto ‘Buiten’. In de - 
zoals altijd summiere - toelichting schreef Van Gendt: 
‘De gevels zijn gedacht in baksteen te zijn uitgevoerd en 
afgewerkt door pleistering als het bekende Engelse 
rough-cast werk, terwijl het basement, zoowel als de 
lateien en verdere blokken, gedacht zijn in rooden bak
steen. De bovengevels zijn uitgevoerd in vakwerk- 
bouw.’48 Zowel aan de voor- als aan de achtergevel zijn 
bay Windows te zien, met ruitjes in de bovenlichten. In de 
beglazing aan de voorgevel duikt, op de begane grond, 
het patroon met ingeschreven cirkels en vierkanten op, 
dat Van Gendt in Alexandria ongemeen moet hebben 
geboeid. Het torentje is familie van het exemplaar op de 
Charing Cross Mansions van Burnet, vooral door de - 
nu sierlijk gewelfde - oorsprong en het koepeltje. De 
hoofdingang doet sterk denken aan tekeningen van bin- 
nenbetimmeringen en paneeldeuren, met accolade-ach- 
tig gebogen ‘dwarsklampen’, in de schetsboekjes. De 
herkomst van de hekken en muurtjes met rond afgedek
te eindbaluster is duidelijk; deze zijn door Van Gendt 
waargenomen in Lochlong (‘Gates & Garden walls’).

Overwegend Schots is de inzending van Van Gendt 
op een prijsvraag voor een studentensociëteit in 
Utrecht, motto ‘D.A.G.’, met name de torenachtige 
hoekpartij, waarin een balkon en een hoge schoorsteen 
zijn opgenomen, en de simpele, rechte balustrades van 
de (balkon)hekken. De vorm van de toegangspoort is 
overgenomen van de Women’s Union (ook een univer
siteitsgebouw) van Burnet, wiens Stock Exchange in 
Glasgow wellicht model heeft gestaan voor de kleine 
arcade op de tweede verdieping van de toren, bestaande 
uit drie rondboogjes op colonnetten. Het gewelfde dak 
van het torenlichaam heeft - al gaat dat wat ver - mis
schien te maken met de, ook door Burnet toegepaste, 
Shingle Style. Van Gendt tekende dergelijke, volgens 
zijn bijschrift met blauwe leien gedekte daken, bijvoor
beeld in Helensburgh. De sociëteit eindigde, in 1898, 
bij de laatste dertien van 66 inzendingen.49

Van Gendt was redelijk succesvol met zijn ‘Britse’ 
ontwerpen. In 1900 kende de Maatschappij tot Bevor
dering der Bouwkunst hem een bronzen medaille en 
ƒ150,- toe voor een sanatorium voor longlijders, motto
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8. A.D.N. van Gendt, prijsvraagontwerp voor een 
sanatorium voor longlijders, gepubliceerd in 
Bouwkundig Tijdschrift (1900). Voorgevel van het 
hoofdgebouw, motto ‘Trio’.

9. A.D.N. van Gendt, prijsvraagontwerp voor een 
sanatorium voor longlijders, gepubliceerd in 
Bouwkundig Tijdschrift (1900). Woning van de direc- 
teur-geneesheer, motto ‘Rust na Arbeid’.

‘Trio’. De bijbehorende woning voor de geneesheer- 
directeur, ‘Rust na Arbeid’, was goed voor een bronzen 
medaille en ƒ 75,- en het huisje voor het dienstdoende 
personeel, motto ‘Te Huis’, voor ƒ25,-.50 Het hoofdge
bouw vertoont weer tal van Britse trekken: topgevels in 
vakwerkbouw, bay Windows met ruitjes, rechte balustra
des met rond afgedekte eindbalusters. Voor de begla
zing van de bay window in het midden van de voorgevel 
is andermaal gebruik gemaakt van het cirkelmotief en 
ook het overhoeks op de dakvorst geplaatste klokketo- 
rentje is van de partij. De ruimten tussen de balusters 
van de balkons in het midden zijn opgevuld met smeed- 
ijzerwerk in symmetrische motieven die sprekend lijken 
op in Schotland geschetste patronen. Ze houden het 
midden tussen Keltische entrelacs en Art Nouveau. De 
woning van de geneesheer-directeur mist, althans wat 
het exterieur betreft, deze Art Nouveau-achtige trek
ken. Er is sprake van een hoekoplossing die een combi
natie vormt van een afgeronde hoek eindigend in een 
balkon met balustrade en, daarboven, een uit de muur 
groeiende toren, waarvan de conische, gewelfde spits 
vloeiend overgaat in het, eveneens gewelfde, dakvlak 
van het aangrenzende bouwlichaam. Toren en spits 
kunnen zijn ontleend aan het portiersverblijf van 
Burnet’s Women’s Union. Kegelvormige, al of niet 
gewelfde torenafdekkingen kwamen zeer veel voor bij 
Scotch baronial gebouwen, bijvoorbeeld bij het zeven- 
tiende-eeuwse kasteel Craigievar en bij Balmoral uit 
1853. De wijze waarop Burnet en Van Gendt deze ele
menten laten versmelten met het dak, is echter ook toe
gepast door architecten van de Shingle Style, onder 
anderen H.H. Richardson, bij zijn ‘Stoughton house’ in 
Cambridge, Massachusetts, uit 1882-1883.51 De 
‘Engelse’ helft van de directeurswoning heeft een cotta- 
ge-bovenbouw met uitkragend zadeldak en vakwerk. De 
vensters zijn, voor zover niet voorzien van tweekleurige 
luiken, gevuld met ruitjes. De plattegrond, met de ver
trekken gegroepeerd rond een ruime hal, komt overeen 
met het type dat Van Gendt meermalen in Groot- 
Brittannië heeft bestudeerd en getekend. Ook de uit
monstering van het interieur - een open haard in een 
nis, houten lambrizeringen, paneeldeuren met schuine, 
gebogen ‘dwarsklampen’, beschilderingen in entrelac- 
patronen - is geïnspireerd op Engelse en Schotse voor
beelden. Draagt de directeurswoning het stempel van 
‘my home is my castle’, de portierswoning heeft een 
landelijk karakter: de woning van het Gilmour Institute 
uitgebouwd tot een volledige cottage, met een hoge 
schoorsteen. Links is nog een stukje tuinmuur te zien 
zoals getekend in Lochlong.

Die tuinmuur behoort tot de motieven die Van 
Gendt vrijwel exact kopieerde uit zijn schetsboekjes. 
Uiteraard mag niet de suggestie worden gewekt dat hij

uitsluitend daaruit putte. Engelse invloeden waren 
immers in de Nederlandse architectuur van de jaren 
negentig toch al sterk.52 Na de terugkeer van A.D.N. 
van Gendt naar Amsterdam, in 1896, gingen de ont
werpen van het bureau echter wèl trekken vertonen die 
voorheen ontbraken.

Uitgevoerde gebouwen, 1896-1900

De Volksgaarkeuken in de Pijlsteeg in Amsterdam, het 
eerste werk waarvoor A.D.N. van Gendt officieel mede
verantwoordelijk was als architect, heeft aan de voorge
vel vakwerk, met tussen het hout een groffe pleistering, 
bovenlichten met ruitjes en glas-in-lood en, in de ven
sters naast de entree, in- en uitzwenkende tussendor- 
pels.53 Deze golvende lijnen zijn ook te zien bij het 
schaftlokaal voor de Koninklijke West-Indische Mail
dienst, aan de De Ruyterkade in Amsterdam, uit 1896.

10. A.D.N. van Gendt, voorgevel van de
Volksgaarkeuken in de Pijlsteeg te Amsterdam, gepu
bliceerd in De Opmerker (1897).
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Vakwerk kwam al voor bij twee gebouwen die op 
naam staan van A.L. en J.G. van Gendt: het (gesigneer
de) woon- en winkelhuis Raadhuisstraat 19, hoek 
Herengracht in Amsterdam, uit 1896 en de villa, thans 
in gebruik bij de NCRV, aan de Schuttersweg in 
Hilversum. De tekeningen voor het laatste pand werden 
gemaakt in de periode januari 1896 - januari 1897, in 
opdracht van J. ter Meulen jr. Er zijn twee aanwijzingen 
dat A.D.N. van Gendt eraan meewerkte. Een afbeelding 
van een ontwerp van zijn hand voor een glas-in-lood- 
raam, vrijwel zeker bestemd voor deze villa, verscheen 
eind 1896 in De Opmerker.Voorts is het huis aan de 
voorkant voorzien van een stoere, recht en vervolgens 
halfrond uitspringende toren, met smalle, klimmende 
(trap)vensters, in de geest van J.J. Burnet. De geveltop
pen zijn, onder de zadeldaken met wolfseinden, versierd 
met een vakwerkbetimmering. Het daktype werd door 
het bureau Van Gendt al eerder toegepast, maar dan 
met een houten beschot op de gevel.

De hierboven beschreven prijsvraaginzendingen 
leverden A.D.N. van Gendt wat eer en geld op, maar in 
1898 resulteerde een prijsvraag, uitgeschreven door de 
heer en mevrouw Tromp Meesters-Fresemann Viëtor te 
Steenwijk in de opdracht voor de bouw van een villa, die 
wel de apotheose mag heten van de stilistische souples
se van het bureau Van Gendt. Tot de deelnemers 
behoorde ook Jos.Th.J. Cuypers. Jan Hendrik Tromp 
Meesters, die van zijn vader de helft van een aanzienlijk 
kapitaal had geërfd, koos, op grond van de plattegron
den, voor het ontwerp ‘Fortuna’ van A.L. van Gendt en 
Zonen. De talrijke Britse elementen in het prijsvraag
ontwerp en de grote overeenkomsten met het eerder 
genoemde dorpsstation en sanatorium, zoals vakwerk, 
bay Windows en strak vormgegeven balustrades, maken 
het aannemelijk dat A.D.N. van Gendt de voornaamste 
ontwerper was. De Art Nouveau-omlijsting van de 
hoofdingang komt globaal overeen met de entree van 
het bovengenoemde sanatorium. Op de dakvorst prijkt 
de zoveelste variatie op het Burnet-torentje en de begla
zing van de plantenkas vertoont de inmiddels onvermij
delijke cirkels.55

De uitgevoerde versie van de villa, ‘Rams Woerthe’ 
genaamd, verschilt op een aantal punten van het prijs
vraagontwerp. De hoofdvorm is nauwelijks veranderd, 
maar de bay Windows zijn, met ruitjes en al, vervallen en 
de geveltoppen - nog steeds met vakwerk - lopen niet 
meer uit in punten, maar zijn afgeplat; de zadeldaken 
hebben aan de voor- en achterkant wolfseinden gekre
gen. De risalerende gedeelten worden gemarkeerd door 
lisenen, aan de onderkant eindigend in gebeeldhouwde 
kraagstenen, een gegeven dat bij eerder werk van 
bureau Van Gendt (bijvoorbeeld het hiervoor genoem
de woon- en winkelhuis in Amsterdam) veel voorkomt.

De middentravee is hoger opgetrokken en loopt uit in 
halfronde bekroningen.56 De opvallendste wijziging is 
de vervanging van het elegante - misschien wat eigen
aardig bevonden - centrale Burnet-torentje door een 
kloeke, excentrisch geplaatste Scotch baronial traptoren 
van de ingewikkelde makelij bekend van het Gilmour 
Institute en het turngebouw ‘Health’. Het afgeronde 
gedeelte, waarin klimmende vensters met natuurstenen 
boven- en onderdorpels, loopt uit in een balkon, voor
zien van een balustrade en een achterwand met een 
ojiefvormige bovenkant. Het rechte stuk wordt niet 
voortgezet als schoorsteen, maar als klokketoren, die 
vanwege de rondbogen van de galmgaten en het gewelf
de schilddak, in de verte doet denken aan de hoektoren 
van de studentensociëteit ‘D.A.G.’. Er zijn echter ook 
overeenkomsten met de (spiegelbeeldige) halfrond uit- 
kragende toren van ‘De Nederlanden van 1845’, in 
1894-1895 gebouwd aan het Muntplein in Amsterdam, 
volgens ontwerp van H.P. Berlage en verbouwd in 1911. 
Het bovenste gedeelte vertoont een vergelijkbare 
samenstelling van een (kwartrond) balkon met achter
wand en een hoger oprijzende klokketoren, voorzien 
van openingen met rondbogen. Bij Berlage zijn de 
balusters van het balkonhek niet recht, maar eerder het 
resultaat van het aanbrengen van gaten in de muur; 
bovendien heeft de achterwand aan de bovenkant een 
rechte belijning en is het torentje achtkantig, met dito 
spits.57 Ook in eerder werk van Berlage komen elemen
ten voor die - later, maar dan zeker afkomstig uit 
Schodand - door het bureau Van Gendt ongeveer zo 
zijn toegepast, bijvoorbeeld het spietorentje op de hoek 
van de Algemeene Maatschappij van Levensverzekering 
en Lijfrente (1892-1894), aan het Damrak in Amster
dam.58 Is hier sprake van een gemeenschappelijke 
bron?59
De portierswoning van ‘Rams Woerthe’ is een zusje van 
het portiersverblijf bij het sanatorium voor longlijders, 
in dit geval een sterk verhollandste versie van de cotta- 
ge-uitbouw van het Gilmour Institute. Het vakwerk is, 
althans in de huidige gedaante van het huisje, vervangen 
door houten beschot en op de daken liggen pannen. De 
orangerie kreeg een eenvoudiger uitvoering, zonder het 
halve koepeldak en ook zonder cirkels. De villa werd in 
1899 voltooid en kostte ƒ 75.582,-. Kunstenaars en vak
lieden uit binnen- en buitenland werden ingeschakeld 
om de afwerking en de ornamenten van het exterieur en 
het interieur te verzorgen. Het Art Nouveau smeedij- 
zerwerk van onder meer de toegangspoort en de span
ten onder de veranda is naar Nederlandse maatstaven 
opvallend zwierig. De wit gepleisterde achtergevel is 
georiënteerd op een park in ‘gemengde stijl’, ontworpen 
door de Utrechtse tuinarchitect Copijn. Jan Hendrik 
Tromp Meesters overleed in 1908 en kort daarna werd

11. A.L. van Gendt & Zonen, villa 'Rams Woerthe’, 
Steenwijk, 1898-1899. Voorgevel en details.
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12. A.L. van Gendt & 
Zonen, rijtuigfebriek 
voor de Gebroeders 
Spijker, Trompenbur- 
gerstraat, Amsterdam. 
Ontwerptekening uit 
1897.
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13. A.L. van Gendt & Zonen, 'Schets der galerij- 
bebouwing van de Raadhuisstraat te Amsterdam’, 
gepubliceerd in De Opmerker (1898). Het ontwerp van 
de gevels is waarschijnlijk grotendeels van A.D.N. van 
Gendt.

‘Rams Woerthe’ door de familie verlaten. Van 1919 tot 
1992 was de villa in gebruik als gemeentehuis van 
Steenwijk.60

Schotse balustrades met spietorentjes verschenen 
voor het eerst op de (gesloopte) rijtuigfabriek voor de 
Gebrs. Spijker, aan de Amsteldijk en de Trompenbur- 
gerstraat in Amsterdam; de ontwerpen dateren uit de 
eerste maanden van 1897.

Interessant is in dit kader de ontwikkeling van de 
winkelgalerij aan de Raadhuisstraat, waarvoor het eerste 
ontwerp dateert uit juli 1897. Het bevat een aantal 
Britse motieven, zoals torentjes met conische spitsen, 
spietorentjes en twee keer, op de bovenste verdieping 
aan de beide uiteinden, de ruitverdeling in cirkels en 
vierkanten van het Gilmour Institute. De bekapping van 
de middentravee is hoogst waarschijnlijk geïnspireerd 
op die van een niet nader omschreven groot gebouw, 
ergens in Engeland, uit het tweede schetsboekje. Op 
aanwijzing van de directeur van Publieke Werken, die,

14. C.A. van Swigchem, tekening uit 1985 (blauwe 
ball-point op papier) van de winkelgalerij-Raadhuis- 
straat in oostelijke richting, naar ontwerp van A.L. van 
Gendt & Zonen, 1898-1899. Uit: Wie tekent, ziet meer. 
Architectuurschetsen van een hoogleraar, uitgave Exposo- 
rium Vrije Universiteit Amsterdam, 1988.

afgezien van allerlei praktische bezwaren, de afdekking 
van de topgevels niet gelukkig vond, kwam een tweede 
schetsontwerp tot stand, vermoedelijk dat van oktober 
1897. Daarin zijn op de uiteinden spietorentjes met 
conische spitsen gezet, figureren tussen de topgevels 
Schotse balustrades met spitsloze hoektorentjes, doen 
Bumet-achtige rondboog-arcades hun intrede en is de 
samengestelde dakopbouw in het midden vervangen 
door een afgeplat tentdak met daarop een ‘punt’, wat de 
directeur van Publieke Werken ook al niet kon waarde
ren. Hij achtte het ontwerp geen verbetering; de gevels 
hadden een alledaags cachet en de galerij was ‘bepaald 
onfraai’. Weer werd een voorstel ingediend, waarschijn
lijk de schets die in 1898 in De Opmerker verscheen.61 
De centrale dakopbouw is verlaagd en verbreed en de 
topgevels zijn rijkelijk voorzien van beeldhouwwerk; het 
spietorentje op de hoek van de Keizersgracht draagt, 
door de conische spits en de aangrenzende balustrade 
een zeer Schots karakter. Na enig overleg kwam het 
definitieve ontwerp tot stand, in december 1897. De 
dakpartij in het midden verdween geheel, evenals de 
baronial balustrades die het geheel zo’n ‘castellated’ 
aanzien hadden gegeven. Van de twee Schotse hoekto
rentjes bleef alleen dat aan de Keizersgracht over, de 
conische spits wat nadrukkelijker versierd.62 De uit 
Alexandria geïmporteerde ruitverdeling doorstond ken
nelijk in alle ontwerpen de toets der kritiek en is uitein
delijk ongewijzigd uitgevoerd. Als de herkomst niet 
bekend was, zouden deze wit geschilderde arrangemen
ten gemakkelijk kunnen doorgaan voor wezensvreemde, 
later toegevoegde onderdelen.63

Hoewel daarvoor in de schetsboekjes van A.D.N. van 
Gendt geen aanwijzingen te vinden zijn, heeft hij vol
gens zijn biograaf in Schotland in het bijzonder de gele
genheid gehad ervaring op te doen met de indeling en 
architectuur van bankgebouwen. Hij heeft er zelfs deel
genomen aan een prijsvraag voor een bank, maar om 
welk gebouw het ging is niet bekend. Tijdens zijn ver
blijf in Glasgow voegde J.J. Burnet een ‘banking hall’ 
toe aan de Savings Bank aldaar, een werk van J. Burnet 
sr.64 In de jaren 1898-1900 verbouwden A.L. van Gendt 
en Zonen de Twentsche Bankvereeniging in de 
Spuistraat en daarbij werd voor het eerst, in navolging 
van de Engelse banken, gebroken met de indeling van 
een aaneengesloten reeks kantoorlokalen en alle 
beschikbare ruimte bestemd voor een enkel, groot 
lokaal. ‘Hiermee werd’, aldus de biograaf, ‘ten onzent 
baanbrekend werk verricht, want dit type is daarna door 
een groot aantal banken te Amsterdam en elders nage
volgd.’65 De Gebroeders Van Gendt, die in het hele 
land tientallen banken bouwden, zouden een dergelijke 
ruimte nog vele malen toepassen, onder meer bij de - 
afgebroken - Rotterdamsche Bankvereeniging aan het
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Rokin, uit 1913. De voorgevel van de Twentse Bank 
vertoonde, voor hij werd gesloopt, overeenkomsten met 
de (ontwerpen voor) de winkelgalerij in de Raadhuis
straat, vooral in zijn afwisseling van plastisch behandel
de topgevels en lagere, in ‘Schotse’ balustrades eindi
gende traveeën. De erker, uitlopend in een balkon, lijkt 
zeer veel op de erkers van de Atlantic Chambers in 
Glasgow van J.J. Burnet, die evenwel pas in 1899 wer
den gebouwd.66 Het complex, dat later in zuidelijke 
richting werd uitgebreid door de Gebrs. Van Gendt, is 
afgebroken voor de Letterenfaculteit van de Universi- 
teit van Amsterdam. Ter plaatse van het tegenwoordige 
‘Witte Huis’ (J. en C. Verheul, 1900), dat aan de sloop 
ontkwam, projecteerden A.L. van Gendt en Zonen eind 
1897 een kantoor- en winkelgebouw, waarvan de ont
werpen bewaard zijn gebleven. A.L. van Gendt nam 
zelf, samen met E.J.C. Goseling het initiatief tot de 
bouw. De gevels bevatten tal van Schotse elementen: in 
schoorstenen uitlopende topgevels, met daartussen 
balustrades met rechte balusters, erkers met ruitjes in de 
bovenlichten, een spitsboog en gekoppelde rondbogen 
in de geest van de arcades van Burnets Stock Exchange. 
Op de hoek bevindt zich een uitkragende toren met 
smalle, klimmende vensters en een ojiefachtige koepel, 
zoals door Van Gendt geschetst in Schotland; er is ech
ter ook enige gelijkenis met het torentje van ‘De

15. A.L. van Gendt & 
Zonen, wachtruimte 
voor het publiek in de 
Twentsche Bank, 
Spuistraat,
Amsterdam, 1898- 
1900. Foto uit: A.D.N. 
van Gendt. Architect - 
Amsterdam, 
Bussum/Delft 1916.

Algemeene’, van Berlage. De meeste van genoemde 
onderdelen zijn ook aanwezig in een - eveneens niet uit
gevoerd - ontwerp voor een kantoorgebouw aan de 
Raadhuisstraat uit 1899, waarbij de hoektoren een coni
sche spits heeft, die aan één kant overgaat in het aan
grenzende zadeldak. Dit gegeven, zoals hiervoor ver
meld waarschijnlijk ontleend aan Burnets Women’s 
Union, dan wel - rechtstreeks - aan de Shingle Style en 
verwerkt in de directeurswoning van het sanatorium 
voor longlijders, kreeg in 1899 concreet gestalte in een 
uitgevoerd gebouw: de villa voor A. Roelvink op de 
hoek van de Honthorststraat en de Paulus Potterstraat 
in Amsterdam.

De plattegrond van dit huis is, evenals die van de 
hiervoor genoemde directeurswoning, van het Engelse 
type. Om de grote, centrale hal bevinden zich de ver
trekken, door middel van erkers en balkons georiën
teerd op de omringende tuin. De villa heeft aan twee 
kanten topgevels die uitlopen in schoorstenen, zoals bij 
Burnets Public Baths in Alloa, het Gilmour Institute en 
Van Gendts tumgebouw. Met een beetje fantasie kan in 
de getande overgang tussen het metselwerk van de 
gevel en de natuurstenen afdekking zelfs een verwijzing 
worden gezien naar Schotse trapgevels, zoals die van de 
Women’s Union.67 Aan de afgeschuinde hoek is een bal
kon met volkomen recht gemetselde balusters aange-

16. A.L. van Gendt & Zonen, villa-Roelvink, 
Honthorststraat 9, Amsterdam, 1899-1900. 
Zuidwestelijke hoekpartij, met torenstomp en gewij
zigde ramen. De opname dateert uit de jaren zeventig, 
toen krakers het huis bewoonden.

bracht. Verder naar boven kraagt, op een ‘tromp’, een 
rond torentje uit, waarvan de gewelfde, conische spits 
vervloeit met het gewelfde dakvlak ernaast. Het boven
ste gedeelte van de spits ontbreekt sinds er een omge
waaide boom tegenaan is gevallen. Voor het overige is 
het uiterlijk van het pand nogal gewijzigd doordat in de 
meeste bovenlichten de ruitjes zijn vervangen door 
glasplaten, drie schilderachtige vensters aan de kant van 
de Paulus Potterstraat zijn samengevoegd tot één raam 
en de robuuste balustrade boven de grote erker heeft 
moeten wijken voor een iel hekje; voor de leien op de 
daken is rood koper in de plaats gekomen. Ook de eer
ste, niet bewaard gebleven, ontwerpen voor de villa- 
Roelvink werden afgekeurd, door de Schoonheids
commissie, die onder meer gekant was tegen de talrijke, 
verschillend gevormde en afgedekte ramen, de con
structie van het balkon en de gepolychromeerde luiken 
aan de achterkant. De oorspronkelijke versie was blijk
baar minder rustig en kwam waarschijnlijk meer over
een met de directeurswoning bij het sanatorium voor 
longlijders.

Bij de restauratie van 1977, die plaatsvond nadat het 
pand op het nippertje voor sloop was behoed, is geluk
kig de bijzondere schoorsteenpartij aan de noordooste
lijke zijde bewaard gebleven. De rookkanalen lopen aan 
weerszijden langs een spiegel boven de haard en worden 
pas daarboven naast elkaar richting rookmonden geleid. 
Als de spiegel opzij wordt geschoven verschijnt een 
raam.

Het einde van Scotch baronial

De villa-Roelvink, die werd voltooid in 1900, is het laat
ste werk van het bureau Van Gendt dat volop Schotse 
trekken vertoont. Af en toe verschijnen nog Britse the
ma’s - Engelse plattegronden, reminiscenties aan Schot
se torens, erkers, ruitjes, entrelac-motieven - maar in 
een ondergeschikte rol en in een minder schilderachti
ge context.68 Gewoontegetrouw werden de bakens ver
zet en schakelden de Van Gendten over op een wat 
melige Nieuwe Kunst, traditionalisme (het verschil tus
sen het bankgebouw voor B.W. Blijdenstein in 
Enschede uit 1908 en de galerij aan de Raadhuisstraat 
van tien jaar eerder is enorm!) en Art Deco met een 
sterk Duitse inslag.69 A.D.N. van Gendt keek in ieder 
geval ‘met dankbaarheid en genoegen’ op zijn Schotse 
periode terug en zijn leertijd ‘onder Burnett’s (sic) 
bezielende leiding en te midden van ernstig werkende 
en bekwame jonge architecten’ had, zoals hij in 1916 
kennelijk zelf had verklaard, ‘goede vruchten gedra
gen’.70
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bekleding van de gevels met dakspanen: kleine, elkaar 
gedeeltelijk overlappende plankjes. De dikwijls gewelfde 
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‘Quitantieboek der Bibliotheek No. I’ van het 
Genootschap leenden Di Gazar en Zeeman in de jaren 
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van Gendt komt niet op de lijst voor. Zie: Lansink, A.L. 
van Gendt, pp. 14-15, noot 142. De leestafel van 
Architectura et Amicitia bevatte in 1899, behalve Duitse 
en Franse tijdschriften, The Architect, Journal of the Royal 
Institute of British Architects, Academy Architecture en The 
Studio. Zie: Architectura 8 (1899) no. 26, p. 203.

53 Het gebouw werd gepubliceerd in: De Opmerker 32 
(1897) no. 32, bij p. 249.

54 De Opmerker 31 (1896) no. 50, p. 401, pl. XXI. Het raam 
werd uitgevoerd door G. Hawinkels te Swalmen, onder 
leiding vaan A.L. en J.G. van Gendt, ‘de architecten van
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In het benedengedeelte bevindt zich een ‘ovaalvormig 
spiegelglas met geslepen glas’. Het raam heeft een ‘zeer 
lichte kleur’. Eenzelfde ovaal tekende Van Gendt in 
Schotland, met het bijschrift ‘Licht getint glas in lood. 
Ovaal gewoonlijk dik geslepen glas’. Daarop volgt een 
moeilijk te lezen mededeling over de prijs (“... van 5 tot 7 
shilling per (vierkant) foot’).

55 Fortuna werd door A.L. van Gendt en Zonen gepubli
ceerd in: De Architect 10 (1899), pl. 325, 327.

56 Rond de eeuwwisseling een zeer algemeen motief, door 
H.R Berlage en H. Bonda in 1897 toegepast bij de woon- 
en winkelhuizen Raadhuisstraat 30-32 in Amsterdam.
Zie: Bock [et al.], Berlage en Amsterdam, nr. 18. Ook het 
bureau Van Gendt maakte er veel gebruik van, onder 
andere bij de villa Honthorststraat 9.

57 Bock [et al.], Berlage en Amsterdam, nr. 16.
58 Bock [et al.], Berlage en Amsterdam, nr. 14.
59 Heeft C.B. Posthumus Meyjes het torentje het torentje 

op zijn landhuis ‘Belvedère’ in Overveen ontleend aan 
Berlage of aan Van Gendt of aan beiden? De plaats op de 
Engels getinte villa komt overeen met ‘Rams Woerthe’. 
De balusters van het balkonhek zijn recht, er zijn een 
paar klimmende vensters, maar de klokketoren is acht
kantig. De ramen zijn niet van het rondboogtype, maar 
meer in de geest van Bumet. Vergelijk in dit verband ook 
de traptoren van de Beurs van Berlage, aan de achterkant 
(Beursstraat). De villa van Posthumus Meyjes is afgebeeld 
in: Leliman/Sluyterman, Moderne Landhuis, p. 179.

60 Voor bijzonderheden over ‘Rams Woerthe’ en de familie 
Tromp Meesters: Rams Woerthe.

61 De Opmerker 33 (1898) no. 7, bij p. 49.
62 Uiteraard zijn alleen de in dit kader belangrijke verande

ringen beschreven. Op grond van onduidelijke afbeeldin
gen bestaat het vermoeden dat de winkelgalerij meer 
overeenkomsten vertoont met werken van Burnet, bij
voorbeeld diens Athenaeum Theatre in Glasgow.

63 Zie voor de ontwikkeling van de Raadhuisstraat en het 
aandeel van A.L. van Gendt en Zonen: De Groot, 
‘Geschiedenis Raadhuisstraat’.

64 Orbach, Victorian architecture, p. 526.
65 A.D.N. van Gendt.
66. Zie: Gomme/Walker, Architecture Glasgow, p. 199.
67 Het gegeven is omstreeks 1900 vrij algemeen, maar 

meestal zijn de ‘tanden’ groter.
68 Onder andere bij twee villa’s in Santpoort, ‘Narmada’ en 

‘Spaarnheuvel’, respectievelijk uit 1907 en 1909 
(Leliman/Sluyterman, Moderne Landhuis, pp. 68-70) en 
het kantoorgebouw van de Stoomvaart-Maatschappij 
‘Nederland’, aan de Prins hendrikkade in Amsterdam uit 
1902 (A.D.N. van Gendt, pl. 34). Het koloniegebouw 

‘Jong Nederland’ in Bergen aan Zee, uit 1910, vertoont 
Engelse trekken en op het dak staat een klokketorentje, 
waarvan de vorm echter weinig te maken heeft met 
Charing Cross Mansions (A.D.N. van Gendt, pl. 117).
Het kantoorgebouw voor N.V Zwanenberg’s Slachterijen
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en Fabrieken, gebouwd in 1916, heeft nogal plompe (uit- 
kragende) hoektorens met conische spitsen en vensters 
met ruitjes. (A.D.N. van Gendt, pl. 75).

69 De bank in Enschede, voor B.W. Blijdenstein jr., is afge- 
beeld in: A.D.N. van Gendt, pl. 34.

70 A.D.N. van Gendt.
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Anno Reparata 1900

De restauratie van het 
pand Drift 17 te Utrecht 

door architect P.J. Houtzagers 
in 1900

Noortje Pulles*

Het gehavend voortbestaan van monumenten is niet 
zelden te danken aan herbestemmingen die gepaard 
gaan met ingrijpende bouwkundige veranderingen. Veel 
historische gebouwen zijn hierdoor al gedegradeerd tot 
representatieve schillen rondom economisch rendabele 
kubieke meters. Aan het einde van de vorige eeuw 
begon zich in de steden de scheiding tussen enerzijds 
werk- en winkelgebieden en anderzijds woongebieden 
af te tekenen, waarbij ontvolking van de binnenstad en 
de vorming van een zakencentrum optrad. Dit proces 
van cityvorming bracht in de oude steden, behalve 
afbraak en nieuwbouw, ook een aanzienlijk aantal her
bestemmingen van oude woonhuizen met zich mee. 
Daar waar de verwevenheid met de historische omge
ving zorgde voor de instandhouding van een oud huis, 
betrof het behoud doorgaans het exterieur en dan met 
name de voorgevel. Interieurs waren en zijn in de prak
tijk vaak vogelvrij. Het beoordelen van een herbestem- 
mings-restauratie is niet altijd eenvoudig. De restaura
tie uit 1900 waar dit artikel over gaat, waarbij een woon
huis in een bankgebouw werd veranderd, is hiervan een 
voorbeeld.

Het huis aan de Drift nummer 17 te Utrecht werd 
tegen het einde van de zestiende eeuw gebouwd als 
claustraal huis binnen de immuniteit van Sint Jan, op 
een perceel gelegen tussen de huidige Drift aan de 
voorzijde en de Keizerstraat aan de achterzijde. In de 
loop der tijd werd het verschillende keren uitgebreid en 
gemoderniseerd. Tot 1900 was het pand altijd een 
woonhuis geweest. In dat jaar maakte architect P.J. 
Houtzagers (1857-1944) in opdracht van de Utrechtse 
Hypotheekbank een restauratieplan. Het eigenaardige 
van Houtzagers’ restauratie is, dat de architect niet één

restauratie-theorie hanteerde maar verschillende opvat
tingen combineerde. Houtzagers deelde zijn opdracht 
in tweeën, exterieur en interieur, en behandelde die als 
aparte opgaven. De ontwerptekeningen voor het nieuw 
te bouwen trappenhuis zijn gedateerd november 1899, 
die voor de voorgevel maart 1900.' Houtzagers’ idee 
voor de Utrechtse Hypotheekbank was, om het repre
sentatieve uiterlijk van een historische voorgevel te 
combineren met een doelmatig, eigentijds interieur.

Het Janskerkhof

Gezien de historische verwevenheid van de Utrechtse 
Drift met de oude immuniteit van Sintjan, waarvan het 
huidige Janskerkhof het middelpunt vormde, is het niet 
erg waarschijnlijk dat het behoud van het pand op num
mer 17 in 1900 zonder een herbestemming in gevaar 
zou zijn geweest. De geschiedenis van het Utrechtse 
Janskerkhof begint kort na 1039, toen bisschop Bernold 
de werkzaamheden aan zijn kerkenkruis in gang zette.2 
Bernold stelde de kapittels royale terreinen ter beschik
king, waar onafhankelijkheid ofwel immuniteit voor de 
lokale wereldlijke overheid gold. De kapittelkerk van 
Sint Jan, het noordelijke uiteinde van het kerkenkruis, 
was van de vier kerken dan wel de kleinste, de bijbeho
rende immuniteit was met 9,5 hectaren de ruimste.3 De 
hier levende kanunniken waren in het begin gebonden 
aan strenge regels. Gehoorzaamheid, celibaat en het 
leven in een claustrum, een gemeenschappelijk woon
huis, hoorden daar bij. De derde kloosterregel, die van 
de armoede, hoefden zij echter niet na te leven; de 
kanunniken mochten dus persoonlijke bezittingen ver
garen. Zo was het in de vijftiende eeuw inmiddels niet 
ongebruikelijk geworden dat het kapittel aan de kanun
niken erven van enorme afmetingen schonk voor het 
bouwen van luxueuze claustrale huizen. Verder vestig
den de eerste leken zich binnen de immuniteit. Aan het 
einde van de middeleeuwen was het kapittel van Sintjan 
uitgegroeid tot een gezelschap van - goeddeels geeste
lijke - grootgrondbezitters. Tot op de dag van vandaag 
worden de percelen en panden aan het Janskerkhof tot 
de ruimste en voornaamste in de Utrechtse oude stad 
gerekend.

Ledehberchs huis

Er zijn aanwijzingen dat Gillis van Ledenberch, griffier 
van de Staten van Utrecht, vermoedelijk in 1590 of 
1591 een perceel gelegen aan het Janskerkhof kocht, 
waarop hij niet veel later het linker deel van het huidige 
Drift 17 het bouwen. In een Antwerps pamflet uit 1618,
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1. P.J. Houtzagers, Schetsontwerp voor de restauratie van het gebouw Drift 17, eigendom der Utrechtse Hypotheekbank, 
aquarel, circa 1900, Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, Topografische Atlas C6.848, foto GAU

Vray récit comment G.J. Ledenherch s’est coupé la gorge, is 
te lezen hoe deze Gillis korte tijd nadat hij zich door het 
beheer der geestelijke goederen verrijkt had, dichtbij 
het Janskerkhof voor zichzelf een huis liet bouwen dat 
zó weelderig, praalziek en groots was dat er schande van 
werd gesproken.4 Afbeeldingen van dit oudste gedeelte 
van het huidige Drift 17 zijn helaas niet bekend maar 
door middel van bouwhistorisch onderzoek kan toch 
met vrij veel zekerheid de oorspronkelijke bouwmassa 
van Ledenberchs huis gereconstrueerd worden, zijnde 
een kelder, twee bouwlagen met de balklagen haaks op 
de voorgevel en een zadeldak met de nokrichting even
wijdig aan de voorgevel. Op een kaart van Joan Blaeu uit 
1649 is op de beschreven plaats inderdaad een losstaand 
dwarshuis te zien dat past bij deze omschrijving. Daarbij 
moet wel worden opgemerkt dat een kaart als deze, wat 
de weergave van de bebouwing betreft, niet altijd hon
derd procent betrouwbaar is. De veronderstelling van S.

Muller Fzn., dat de niet-symmetrische plaatsing van de 
vensters op de eerste verdieping er op wijst dat het 
onderste gedeelte van de gevel ouder is dan de verdie
ping, met andere woorden dat het oorspronkelijke huis 
slechts één bouwlaag had, is niet aannemelijk.5 Een der
gelijke asymmetrische plaatsing van vensters is niet 
ongebruikelijk voor huizen uit deze tijd. Ledenberchs 
huis werd al snel verschillende keren uitgebreid en 
gemoderniseerd. Voor het midden van de zeventiende 
eeuw waren er al twee vleugels aangebouwd: een diepe 
vleugel aan de Driftzijde en een dwarse vleugel met uit
zicht op de tuin.

Drift 17 kan worden omschreven als een samenge
steld huis, ontstaan door samenvoeging van een zestien- 
de-eeuws dwarspand en een zeventiende-eeuwse diepe 
vleugel rond een kleine binnenplaats.6 Dit verklaart ook 
de lichte knik in de voorgevel, precies op de plaats waar 
de twee bouwdelen op elkaar aansluiten. Oorspronkelijk

had het diepe, rechter bouwdeel een trapgevel, die kort 
na 1750 werd gesloopt om de voorgevel over de gehele 
breedte te voorzien van een destijds modieuze lijstgevel. 
Waarschijnlijk werden in dezelfde tijd ook de vensters 
gemoderniseerd. Een prent uit 1895 toont de voorgevel 
zoals die er vlak voor Houtzagers’ ingreep heeft uitge
zien.7 Ogenschijnlijk worden de twee bouwdelen, die 
ondanks de gelijkvormige empirevensters van circa 
1800 door verschillen in baksteen, ontlastingsbogen en 
muurijzers gemakkelijk te onderscheiden zijn, door een 
dun lijstje en een kap met drie grote dakkapellen bijeen 
gehouden. De ingangspartij met het imposante boven
licht van circa 1720 bevindt zich in de vierde travee van 
links - uiterst rechts in het oudste gedeelte - zo dat ze 
nog juist op het Janskerkhof uitkomt.

2. P.J. Houtzagers, Omlijsting van de ingangspartij van 
Drift 17, Utrecht, 1900, foto Frank Blokland

Restaureren

De grens tussen wat een restauratie en wat een zelfstan
dige artistieke toevoeging van de architect genoemd 
moet worden, is soms vaag. De verwarring begint al bij 
het woord restaureren, wat herstellen betekent. Terwijl 
doorgaans alles wat het behoud van het originele bouw
werk bevordert restauratie genoemd wordt, moet de 
restauratie-architect in de praktijk bijna altijd kiezen 
tussen behoud van materiaal en herstel van vorm. 
Restaureren kan, wat de vorm betreft, variëren van het 
volledig terugbrengen van het oorspronkelijke uiterlijk 
tot het conserveren van de bestaande toestand van het 
gebouw, met behoud van alle wijzigingen die in de loop 
der tijd zijn aangebracht. Wat de constructie betreft, 
kan een restauratie uiteenlopen van het volledig 
opnieuw optrekken tot alweer het zuiver conserveren. 
De noodzakelijke toevoegingen kunnen op een vrijwel 
onzichtbare manier of juist met contrasterende, eigen
tijdse middelen worden uitgevoerd. Houtzagers lijkt 
zich gaande de restauratie van Ledenberchs huis bewust 
te zijn geworden van de verschillende betekenissen van 
het begrip restauratie. Zette hij op zijn ontwerpteke
ning van de voorgevel als gevelopschrift nog Anno 
Reparata..., in het jaar ... gerestaureerd, de uiteindelijke 
tekst luidt Anno In Integrum Restituta 1900, in het jaar 
1900 in de oude toestand hersteld. Meteen rijst de 
vraag, welke oude toestand de architect voor ogen had.

Mede als reactie op de harde manier van restaureren 
en het streven naar unité de style, stijlzuiverheid, door de 
overheid, werd in 1899 de Nederlandse Oudheid
kundige Bond opgericht. Exemplarisch voor de bijna 
krampachtige manier waarop de overheid stijlzuiver
heid nastreefde, is de Loterijzaalkwestie. Binnen korte 
tijd werd de twaalfde-eeuwse Ridderzaal te ’s- 
Gravenhage twee maal voorzien van een nieuwe kap. In 
1861 werd de authentieke kap vervangen door een giet
ijzeren neogotisch exemplaar dat in 1904 alweer plaats 
moest maken voor een kopie van het houten origineel. 
De activiteiten op het gebied van monumentenzorg en 
restauratie van zowel de overheid als van de Bond waren 
voornamelijk gericht op afzonderlijke, bijzondere 
gebouwen, middeleeuwse verdedigingswerken en voor 
zover het woonhuizen betrof uitzonderlijk gave exem
plaren, bij voorkeur uit de zestiende en zeventiende 
eeuw. De waardering voor oude woonhuizen, de zoge
naamde kleine monumenten, als element van architec
tuurhistorisch belang en als wezenlijk onderdeel van het 
stadsgezicht en daaruit voortvloeiend het restaureren 
van woonhuizen kwam in Nederland pas rond 1955 
goed op gang. Voordien werden wel gevels gerestau
reerd maar het algeheel herstel van een woonhuis, met 
behoud van bouwsporen uit verschillende periodes,
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behoorde tot de uitzonderingen. Temminck Groll heeft 
de verbouwing van Ledenberchs huis door Houtzagers 
vanweg haar datum een ‘zeer vroege en zeldzame woon
huisrestauratie’ genoemd.8 Gelet op de functieverande
ring die ten grondslag lag aan de ingreep, het woonhuis 
werd immers een bankgebouw, en het feit dat, afgezien 
van de metamorfose van de voorgevel, eigenlijk alleen 
een trappenhuis werd toegevoegd, lijkt de term ‘woon
huisrestauratie’ niet op zijn plaats.

Aan het einde van de negentiende eeuw begon de 
voorkeur voor het terugbrengen van een verdwenen 
toestand en de daarmee gepaard gaande stijhuiveringen 
terrein te verliezen ten gunste van de acceptatie van de 
wijzigingen die een gebouw in de loop van de tijd had 
ondergaan. De opvatting dat een uitbreiding of veran
dering van een pand ten gevolge van een functieveran
dering moest gebeuren in eigentijdse vormen en tech
nieken leefde bij sommige architecten al rond 1880. Het 
zou uiteindelijk nog tot 1917 duren voordat de 
Nederlandse Oudheidkundige Bond en de Rijksmonu
mentencommissie samen de ‘Grondbeginselen en voor

3. W. de Lucht, Drift 77, 
1895. Gemeentelijke 
Archiefdienst, 
Topografische Adas 
C2.894, foto GAU

schriften voor het behoud, de herstelling en de uitbrei
ding van oude bouwwerken’ opstelden. De 
Grondbeginselen stonden het ingrijpen in monumenten 
toe en spraken zich uit voor het gebruik van nieuwe vor
men en technieken.

De voorgevel

Hooggespannen verwachtingen ten aanzien van een 
nieuwe architectuur leidden rond 1880, paradoxaal, tot 
een reactie in de vorm van een hernieuwde belangstel
ling voor stijlen uit het verleden. Daarbij leefde een 
sterk verlangen naar een nationale stijl. De architectuur 
uit de Gouden Eeuw van bijvoorbeeld Lieven de Key en 
Hendrick de Keyser werd een belangrijke bron van 
inspiratie. De Hollandse neorenaissance was volgens 
een grote groep architecten de meest geschikte bouw
stijl voor de eigentijdse bouwkunst. Het ‘schilderachti
ge’, schoon metselwerk, schaduwwerking van de zon op 
baksteen en het gebruik van torentjes, erkers en topge-
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veis zijn kenmerkend. De sterk historiserende wijze 
waarop een aantal vroege restauraties werd uitgevoerd, 
waaronder die van de voorgevel van Drift 17, sloot aan 
bij dit historisme. De wijze waarop Houtzagers deze 
voorgevel restaureerde was dus geen uitzondering in de 
bouwkunst van die tijd.

Er bestaat een prent uit 1895 waarop de situatie te 
zien is zoals die tot vlak voor Houtzagers restauratie 
geweest moet zijn.9 Vergelijking met de ontwerpteke
ningen van de architect maakt in een oogopslag de 
metamorfose duidelijk.10 Temminck Groll heeft niet 
alleen het terugbrengen van de trapgevel maar ook de 
blankgelakte kozijnen, de reconstructie van een deel van 
het poortje en de zeven dakvenstertjes uitingen van 
bovenbedoeld historisme genoemd. Het was in ieder 
geval Houtzagers’ bedoeling om de voorgevel in de oor
spronkelijke toestand te herstellen. Zelf was hij er van 
overtuigd dat hij hierin ook geslaagd was. Het bewijs 
staat op de gevel: Anno in integrum restituta 1900. Of 
Houtzagers hiermee zijn eigen visie op de originele toe
stand had hersteld of was uitgegaan van ‘bewijsmateri
aal’ in de vorm van een oude afbeelding of uitkomsten 
van bouwhistorisch onderzoek, is helaas niet met zeker
heid te zeggen.

Houtzagers, nomen est omen, schrok er kennelijk 
niet voor terug enkele authentieke onderdelen te ver
wijderen die zijn beeld van de originele voorgevel ver
stoorden. In de catalogus van het Historisch Museum 
uit 1928 zijn als schenking van de Utrechtse 
Hypotheekbank een eikenhouten bovenlicht (circa 
1720), twee zandstenen consoles (begin zeventiende 
eeuw) en vijf gootlijstversieringen (eind zestiende eeuw) 
opgenomen. Het bovenlicht hangt tegenwoordig in de 
hal van het Centraal Museum te Utrecht. Over het lot 
van de consoles en gootlijstornamenten bestaat ondui
delijkheid; deze zijn in het museum niet meer te vinden.

Interieur en trappenhuis

Wat de voorgevel betreft, had Houtzagers voor zijn 
gevoel het huis in de oude toestand hersteld. De restau
ratie van hetgeen zich daarachter bevond, is een heel 
ander verhaal. Daar het oorspronkelijke dwarshuis min
der dan de helft van het volume van het gebouw uit
maakte, zou bij een consequente stijlzuivering het 
gebouw gehalveerd zijn. Het opgeven van de gaafste 
achttiende-eeuwse interieurs die zich juist in de jongste 
vleugel bevonden, zal ook niet de bedoeling van de 
opdrachtgever geweest zijn. Hetgeen er aanwezig was 
aan authentieke onderdelen, voornamelijk schouwen en 
plafonds, werd zoveel mogelijk geconserveerd. Hooguit 
in de directiekamer werd een poging gedaan om een

4. P.J. Houtzagers, Ontwerptekeningen voor een nieuw te 
bouwen trappenhuis in het pand Drift 77 te Utrecht, 1899, 
Gemeentelijke Archiefdienst Utrecht, Bouwtekeningen 
nrs. 414b en c , 109f d.d. 28 november 1899
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zekere unité de style door te voeren. Of dit direct in 1900 
door Houtzagers zelf of een vijftal jaren later door zijn 
leerling, Gerrit Rietveld, werd gedaan, is niet duidelijk. 
Voor de tweede optie pleit, dat op Houtzagers’ bouwte
keningen uit 1900, afgezien van het trappenhuis, geen 
interieurs voorkomen. Aan de andere kant wordt in 
Rietvelds oeuvrecatalogus slechts de beschildering 
boven de deuren in de directiekamer aan de jonge 
Rietveld toegeschreven.11 In dezelfde catalogus is 
gelukkig wel te lezen dat het meublair en de betimme
ringen in de vergaderzaal afkomstig zijn uit de werk
plaats van Rietvelds vader. Vanwege hun grote zeld
zaamheid worden deze neorenaissance betimmeringen 
in Utrecht als zeer waardevol beschouwd.

Wat het interieur betreft, lijkt Houtzagers de princi
pes gebruikt te hebben die zeventien jaar later door de 
Rijksmonumentencommissie en de Nederlandse 
Oudheidkundige Bond in de Grondbeginselen vastgelegd 
zouden worden. Hetgeen er aanwezig was aan authen
tieke interieurs werd zoveel mogelijk geconserveerd en 
de noodzakelijke toevoeging, het trappenhuis, werd in 
de enige echte eigentijdse stijl uitgevoerd: de Nieuwe 
Kunst. Een en ander betekent niet automatisch dat 
Houtzagers zijn tijd zeventien jaar vooruit was. Het lijkt 
er eerder op dat in de Grondbeginselen werd vastgelegd 
wat in de praktijk hier en daar al gebeurde. In verband 
met de stijlkeuze voor het trappenhuis is wel gesugge
reerd dat Houtzagers geïnspireerd was door het trap
penhuis dat Berlage had ontworpen voor het gebouw 
van de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers- 
bond (1898-1900) in Amsterdam.12 Een andere mogelij
ke bron van inspiratie zou Berlages trappenhuis in het 
Sociëteitsgebouw van Arti en Amicitiae (1893-1894) 
geweest kunnen zijn. Hoe het ook zij, de uitwerking in 
Drift 17 was in ieder geval van Houtzagers zelf.

Met zijn ontwerp voor een trappenhuis met glas-in- 
lood lichtkoepel op het voormalige binnenplaatsje van 
een driehonderd jaar oud huis veranderde Houtzagers 
in zekere zin een exterieur in een interieur. De vier 
regenpijpen in de hoeken en de originele bestrating, 
bestaande uit grote vierkante zwarte en witte natuurste
nen tegels, handhaafde hij. In functioneel opzicht ver
anderde de ruimte niet; het bleef een verkeersruimte. 
De kamers, die op de verdieping tot 1900 waarschijnlijk 
alleen via een spiltrap en ballustrade bereikbaar waren, 
kregen door de rechtstreekse aansluiting op het trap
penhuis een betere verbinding met de rest van het pand. 
Over het opvullen van ruimtes is zeer terecht wel eens 
opgemerkt dat ook een leegte een volume en een 
bestanddeel van de hele ordonnantie der omsluitende 
architectuur is, die daar geen bebouwing, zelfs niet van 
glas en dun staal, verdraagt. Het omvattende blijft, het 
samenhangende verdwijnt.13 Het is des te opmerkelijker

hoe goed Houtzagers’ trappenhuis zich in deze voorma
lige lege ruimte voegt. Door het gebruik van een licht
koepel werd de ruimte nauwelijks donkerder. Zelfs het 
contrast tussen de lichte, open binnenruimte en de rela
tief donkere, gesloten kamers bleef hierdoor behouden.

Vogelvrij?

Het beschrijven van een restauratie is iets anders dan er 
een te beoordelen. Door de werkwijze van Houtzagers 
bij de restauratie van Drift 17 is het niet mogelijk één 
allesomvattende kwalificatie te geven. De kosmetische 
ingreep aan de voorgevel maakt tegenwoordig mis
schien een enigszins kunstmatige indruk. Aan de ande
re kant laat het op een prachtige manier zien hoe het 
kijken naar de geschiedenis en ‘het zich verplaaten in de 
geest der tijden’ in de loop van nog geen honderd jaar 
veranderd is. Hetgeen Houtzagers en zijn tijdgenoten 
als zo goed als authentiek zagen, brengt de moderne 
toeschouwer hooguit in verwarring. Een en ander kan 
worden vergeleken met de affaire Van Meegeren, die 
met succes een ‘Vermeer’ produceerde die nu waar
schijnlijk niemand meer als Vermeer zou herkennen. 
Met zijn trappenhuis heeft Houtzagers de twintigste 
eeuw in Ledenberchs huis binnengebracht. Aan de stad 
schonk hij daarmee een mooi voorbeeld van Utrechtse 
Art Nouveau.

Bijna een eeuw na dato, in 1992, werd Ledenberchs 
huis opnieuw gerestaureerd. Bij deze restauratie, die 
een conserverend karakter had, bleef het uiterlijk zowel 
binnen als buiten zo goed als onveranderd. De wijzigin
gen van 1900 werden, bijna als vanzelfsprekend, 
gehandhaafd.

* Met dank aan Frans Kipp, stadsbouwhistoricus te 
Utrecht, voor zijn onmisbare hulp bij het bouwhisto
risch onderzoek.
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‘De rondedans van de 
onnuttigheden’

Een ongepubliceerde 
architectuurrecensie van

J.P. Mieras (1954) 
teruggevonden

Jouke van der Werf

De architect A. Evers maakte in de jaren vijftig deel uit 
van de redactie van het Bouwkundig Weekblad. Onlangs 
kreeg hij een recensie van J.P. Mieras in handen over het 
station van S. van Ravesteyn in Den Bosch uit die tijd, 
die nooit gepubliceerd werd. Evers weet nog te vertel
len waarom. Toen ir. H.G.J. Schelling nog voorzitter 
van de redactie van het Bouwkundig Weekblad was, 
kwam deze met Mieras, die al sinds 1917 redactie-secre- 
taris was, in aanvaring over juist deze recensie. Mieras, 
de in Evers woorden ‘zeker tot dan toe meest eminente 
architectuurcriticus’, kwam, omdat er zoals wel vaker 
een tekort aan kopij was, onverwacht met een recensie 
over Van Ravesteyns station op de proppen. ‘Schelling,’ 
vertelt Evers verder, ‘zelf ook stationsarchitect bij de 
Nederlandse Spoorwegen, rook onraad. Na de voorle
zing van het stuk concludeerde hij spontaan - en daarbij 
sprak de voorzitter - dat publicatie onmogelijk zou zijn: 
het zou de subtiele verhoudingen binnen de architec- 
tuurafdeling van de NS te zeer onder druk zetten. 
Mieras insisteerde niet, het stuk bleef ongepubliceerd 
en raakte zoek. Maar door een gelukkig toeval is het 
onlangs door zijn dochter teruggevonden.’

Mieras’ recensie is typerend voor de manier waarop hij 
architectuurkritieken schreef. In de vijftig jaar dat 
Mieras redactiesecretaris van het Bouwkundig Weekblad 
was, verwierf hij zich de bijnaam ‘de chirurg’. Een 
architect die hoorde dat zijn pas voltooide gebouw door 
Mieras besproken zou worden, kon daar erg zenuwach
tig van worden. Hoewel de toon van zijn stukken door
gaans mild was, kon hij zeer raak uithalen. Het verve

lende was dat hij niet zelden gelijk had. Evers noemt 
hem dan ook terecht de meest eminente architectuur
criticus.

Behalve architectuurrecensies, schreef Mieras over de 
meest uiteenlopende onderwerpen, variërend van zijn 
bezoek aan een historisch stadje - waarvan dat over 
Damme een hele mooie is - tot artikelen over de BNA 
en boekbesprekingen.1 Ook na de oorlog bleef hij aan 
het Bouwkundig Weekblad verbonden. Zijn stukken heb
ben bijna altijd een ironische ondertoon, reden waarom 
hij in het voorwoord van het postuum verschenen Liber 
Amicorum ‘de grote zachte humorist’ wordt genoemd. 
Misschien doet zijn humor nu vaak wat oubollig aan, 
maar hij kenmerkt zijn grote relativeringsvermogen te 
midden van de vaak vanuit een eenzijdig standpunt 
geredigeerde tijdschriften als het Rooms Katholiek 
Bouwblad en De 8 en Opbouw. Zijn neutrale houding ten 
opzichte van de verschillende stromingen binnen de 
Nederlandse architectuur maakte hem uitermate 
geschikt voor de redactie van een tijdschrift, dat het 
orgaan was van een architectenbond. In zo’n tijdschrift 
moest tenslotte iedereen aan zijn trekken kunnen 
komen. Opportunisme kan hem daarbij moeilijk verwe
ten worden. Mieras zag bijvoorbeeld Berlage, de zoge
noemde vader van de moderne architectuur, voor wiens 
vernieuwingspogingen hij veel bewondering had, niet 
als de meest artistiek begaafde architect van zijn tijd.2

De recensies van Mieras worden geschraagd door een 
duidelijke opvatting over de criteria waaraan een kwali
tatief goed gebouw moet voldoen. Hij zou deze echter 
pas na de oorlog meer systematisch in een tweetal arti
kelen uit de doeken doen.3 In het kort kwam het erop 
neer dat een gebouw een duidelijk doel moest dienen en 
niet alleen kon voortkomen uit de artistieke opwelling 
van de kunstenaar-architect. Dat doel werd onderge
bracht in een duidelijk geordend ruimtelijk geheel, dat 
niet op zichzelf bestaan kon. Bouwkunst werd het pas 
wanneer dit ruimtelijk geheel voldeed aan goed gekozen 
verhoudingen. Tenslotte, en dat was misschien wel zijn 
belangrijkste stelling, moest de architect in zijn vorm
geving - in zijn ornamentiek - blijk geven van een 
begrip van het bouwen. Hoe meer versiering, hoe rui
mer het begrip bouwen zijns inziens werd genomen. 
Juist om de eenheid tussen de constructieve reden en de 
versierende vorm, bewonderde hij het Ionisch kapiteel. 
Dit kapiteel, schrijft hij, is tegelijk zinrijk en zuiver: 
‘Wanneer een architect denkt aan ondersteunen, denkt 
hij aan druk, tegendruk, aan grootste druk in het mid
den, aan verende tegendruk aan de kant, en al deze 
gedachtenassociaties geven de sierlijke volutenlijnen, in 
één enkele oogopslag weer’.4

Vanuit deze invalshoek ging Mieras bij een gebouw- 
bespreking na of idee en uitvoering in eikaars verlengde

lagen. Daarbij sprak hij geen voorkeur uit voor welke 
stroming dan ook. Het hoe interesseerde hem in zover
re dat hij wilde weten of een architect zijn concept in 
zijn ontwerp consequent had doorgevoerd. Zijn recen
sie van Van Ravesteyns stationsgebouw in Den Bosch 
geeft zijn zienswijze heel duidelijk - zelfs op een ver 
doorgevoerde wijze - weer. Hij roemt Van Ravesteyn 
om de consequentie waarmee hij het tot principe verhe
ven ‘niet-nodige’, het ornament, in het gehele gebouw 
doorvoert. Ornament en structuur dekken elkaar hier 
niet, zoals in het Ionische kapiteel, maar beide zijn wel 
voor honderd procent aanwezig. Mieras doelt hierbij 
onder meer op de arcadenrij die langs de gehele voor
gevel loopt. Zij heeft geen constructieve functie maar 
verbeeldt die slechts. Wat het gebruik van ornament 
betreft is Van Ravesteyn ook duidelijk de meerdere van 
een architect als Berlage, met wiens Beursontwerp 
Mieras het Bossche station vergelijkt.

Door zijn redacteurschap was Mieras goed op de 
hoogte van de thema’s die binnen het architectuurdebat 
van zijn tijd speelden. Iedereen die dit artikel van 
Mieras toen zou hebben gelezen, zou hoogstwaarschijn
lijk direct gedacht hebben aan het BIM-gebouw (later 
Shell-gebouw genoemd) in Den Haag (1939-1947) van 
J.J.R Oud. En ook met de ontwerpen van Groep ‘32, 
waarin net als in het werk van Oud het ornament moest 
fungeren als een ‘toenaderingsgebaar tussen het begrip 
en de mens’ zoals Mieras schrijft, was iedere architect 
inmiddels wel vertrouwd geraakt. De discussie daarover 
sudderde nog lange tijd door en kreeg in het tijdschrift 
Forum, dat in 1946 als podium voor de verschillende 
richtingen werd opgericht, alle ruimte.

Mieras’ schrijfstijl wekt de indruk alsof hij zijn artike
len uit de losse pols schrijft. Soms sluit deze naadloos 
aan bij het karakter van het besproken werk. Als voor
beeld kan een passage dienen uit een artikel over F.A. 
Eschauziers landhuizen, die de vanzelfsprekende 
schoonheid van Eschauziers architectuur prachtig weer
geeft: ‘Wie de moeite neemt een werk van Eschauzier 
nauwkeurig te bekijken, niet onderzoekend of kritisch, 
niet met een zekere plechtigheid om nou eens te zien- 
wat-of-t-ie-nou-eigenlijk-d’r-van-gemaakt-heeft, maar 
gewoon om een werk van Eschauzier eens nauwkeurig 
te bekijken, zal afwijkingen van het volmaakte vinden, 
die op een tekenschool onvoorwaardelijk zouden moe
ten worden verbeterd zijn.[...] Ik heb het gevoel niet 
helemaal duidelijk te zijn. Het is ook zo moeilijk duide
lijk te maken, dat een landhuis zo iets heel anders is dan 
architectuur, en dat Eschauzier het door dat heel ande
re nou juist tot architectuur maakt.’5 Mieras’ bespre
king over het station van Van Ravesteyns station is van 
een even hoog niveau.

Tegen de achtergrond van de discussie over de

manier waarop de architectuur van de jaren veertig en 
vijftig beschermd moet worden, is De Sluitsteen erg blij 
met deze vondst. Nu het Bossche station nog maar kort 
geleden is gesloopt, is het goed kennis te nemen van 
positieve geluiden waarmee dit werk werd ontvangen.

J.P. Mieras - Het nieuwe stationsgebouw te ‘s-Hertogen- 
bosch*

Ik heb zelden een gebouw van deze tijd gezien, dat zó 
klaar in zijn architectuur is en zó ontwapenend eerlijk 
de bedoelingen van de architect kenbaar maakt. Dit 
gebouw doet in niets meer denken aan gebouwen van 
eeuwen, die kort achter ons liggen. Want de 
Renaissance heeft veel gebouwen opgeleverd, die achter 
een geordend en rhythmisch ingedeeld uiterlijk vaak 
een alles behalve hiermede overeenstemmende inwen
dige structuur verborgen. Om van de klaarheid van het 
station in Den Bosch proto-typische voorbeelden te 
vinden moeten wij terug gaan tot de verre 
Middeleeuwen. Het is ook Berlage geweest, die zijn 
idealen naar deze voorbeelden stelde en het zien van het 
Bossche station bracht mij direct de figuur van Berlage 
in de gedachte. De overwinning, die Berlage in zijn 
werk trachtte te bevechten, gold niet de stijlnamaak in 
de zin van namaak van historische vormen (zijn eigen 
vormen waren geenszins van alle smetten vrij), maar hij 
gold het zich bevrijden uit de macht, die sinds eeuwen 
de schijn over het wezen in de architectuur uitoefende. 
Behalve een moeizaam behaalde overwinning, en daar
door te kostbaarder van betekenis, was voor Berlage zijn 
Beurs ook een belijdenis van zijn geloof in een bouw
kunst, die men zou kunnen noemen een “bouwkunst 
zonder omwegen”, een bouwkunst naievelijk direct 
voortvloeiende uit het doel waarvoor het gebouw dient. 
De Beurs is van deze visie op de bouwkunst nog maar 
een zwakke poging. Eerst aan het eind van zijn leven 
had Berlage in zijn Haags Museum zich zover losge
werkt uit de verstrengelingen van de banden, die zijn 
geest vasthielden aan traditionele denk- en werkmetho
den, dat hij architectonisch “op de man af’ kon werken. 
Daarom is wellicht, nog eerder dan de Beurs, die een 
daad en een sprong was, het Museum, ondanks de 
beschaduwingen van de tragische late leeftijd, waarop 
hij dit werk moest uitvoeren, zijn eigenlijk levenswerk. 
In dit werk was hij, naar de geest een C.I.A.M. man, al 
liep hij nog ouderwets met een hoedje op.

Het station van Den Bosch is van de meest zuivere 
duidelijke opbouw. Er is een middenbouw, met de daar
aan gehechte zijvleugels langs het perron, twee duidelijk 
opgetrokken hoekpavilloens en daarvoor de duidelijk 
voorspringende vleugels. Dit geheel is van een
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Station van ’s-Hertogenbosch, architect S. van Ravesteyn (1954, gesloopt 1994) (Foto Nederlands Architectuur
instituut)

Berlagiaanse opbouw. Het geheel is, ik herhaal het nog 
eens, want het kan niet genoeg worden herhaald, van 
een zeer mooie architectonische duidelijkheid, goed in 
zijn verhoudingen, goed in zijn liggingen, goed in zijn 
compositie. Hier is geen pogend streven. Hier zien we 
een gedecideerde opzet van een architect die het ont
werpen meester is. Ik wil nog eens stipuleren, dat de 
structuur voor hen, die het architecturale zoeken, en 
niet in de eerste plaats een picturale verschijning, de 
kern van de architectuur is. Zij dient alles te domineren 
en in eigen schoonheid boven de “aankleding” uit te 
stralen. Over deze aankleding van het station in Den 
Bosch, geachte Heer van Ravesteyn, wordt veel gespro
ken. Een opgedirkte dame, met oorbellen, halskettin
gen, armbanden, ringen en een kostbare brelocque met 
uurwerk gaat niet zoveel over de tong als Uw station. Er 
wordt redelijk over geroddeld.

Maar in deze aankleding, in de decoratie, is van 
Ravesteyn ontwapenend eerlijk en verrassend nieuw. De

decoratie toch in de architectuur is altijd beschouwd als 
een toeslag, waar men vreesde dat de architectuur in 
zijn begrip, dus in zijn kristallijne methematische 
grondslag en grondvorm de mens niet zou kunnen 
naderen. Want begrippen in hun idealiteit zijn huive
ringwekkende dingloze dingen, die de mens op een 
afstand houden. Er moet een toenaderingsgebaar zijn 
tussen het begrip en de mens. In de architectuur is dit 
de decoratie. Men zou de geschiedenis van de bouw
kunst mogelijkerwijs kunnen beschrijven, niet door de 
beschrijving van de soorten van ornamentiek, die er bij 
te pas komen, dus niet het accent leggen op het 
Dorische, Ionische en Korintische kapiteel, maar in de 
verhouding van die decoratie tot de architectonische 
structuur, zoals deze de begrippen nadert, Er is altijd 
een noodwendigheid geweest decoratie “toe te passen”. 
Helaas is de decoratie vaak een bedenkelijke factor 
geworden, omdat ze niet aangewend werd om de struc
tuur van het gebouw te benaderen, maar om gebreken

in de structuur te camoufleren. Berlage bracht hier vaak 
de uitspraak van Semper naar voren: dat de decoratie er 
is om van de naad, die zo vaak de nood is, een deugd te 
maken.

Aan het station van Den Bosch is het duidelijk, dat 
van Ravesteyn een meester is, die zijn tijdgenoten staat, 
want hij heeft de ontzaglijke durf gehad, de decoratie in 
de architectuur als een nieuw beginsel te zien en toe te 
passen. Hij heeft daarom zeer duidelijk de decoratie niet 
toegepast daar waar het om nood nodig was, maar daar 
waar het helemaal niet nodig was. Hij heeft bij de eer
ste opzet van het gebouw een totale Umwertung van de 
decoratie in de architectuur in toepassing gebracht en 
heeft de niet-nodige decoratie tot een principe gemaakt. 
Dit station is een en al decoratie. Men zal geen cm2 
meer kunnen ontdekken aan dit gebouw, dat geen deco
ratie is. Let goed op wat ik schrijf, ik schrijf niet waar 
geen decoratie zit, maar dat geen decoratie «. Dit 
gebouw is daardoor geen opgedirkte dame, maar een 
schone godin, die in natuurlijke eigen schoonheid 
straalt. Decoratie is hier de natuur van het gebouw 
geworden. Wij zien hier de rondedans van de onnuttig
heden. En we denken aan de woorden van Henri de 
Regnier, die Ravel als motto boven zijn Valses nobles et
sentimentales plaatste: “.... Ie plaisir délicieux et tou-
jours nouveau d’une occupation inutile”.

Het gehele bouwwerk wordt door deze principele 
opzet geen 100, maar 200%. De bouwkundige structuur 
is 100% en de decoratie is ook 100% en toch vormen zij 
een eenheid. Mathematisch is dit een onmogelijkheid, 
maar behoort de bouwkunst niet juist tot die wonderen, 
waarbij het denken stil staat en wij slechts moeten lui
steren naar een taal, die onze ogen horen, en die ons van 
alle beweringen, die men ons als het enig goede in onze 
hersens wil inhameren, een heerlijk ogenblik verlost? 
J.P.M.

1 Mieras’ artikel over Damme en andere stukken van zijn 
hand zijn gepubliceerd in een bloemlezing, die het bestuur 
van de BNA twee jaar na Mieras’ dood als een postume 
huldiging uitbracht. Zij ging vergezeld van een Liber 
Amicorum: Bloemlezing uit de geschriften van J.P. Mieras, 
Amsterdam 1958 en Liber Amicorum - J.P. Mieras, 
Amsterdam 1958.

2 Mieras, J.P., ‘Op de inwijding van de Beurs van Berlage’, 
Bouwkundig Weekblad (1953), p. 149.

3 De inleiding in: Na-oorlogse bouwkunst in Nederland, 
Amsterdam 1955; ‘Geestelijke instellingen tegenover de 
hedendaagse bouwkunst. Proeve van analyse’, 
Bouwkundig Weekblad (1955), pp. 234 e.v.

4 Mieras, J.P. ‘Klassiek’, Bouwkundig Weekblad (1946), pp. 
297 e.v.

5 Mieras, J.P., ‘Eschauziers landhuizen’, Bouwkundig 
Weekblad Architectura (1936), pp. 105 e.v.

* De getypte tekst van Mieras is integraal en ongecorrigeerd 
overgenomen.
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