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Inleiding

"Traditie is niet het doorgeven van verworvenheden, maar het 
doorgeven van vragen die de geschiedenis keer op keer stelt" -

Kees Fens

Het onderzoek naar de Nederlandse architectuur van de eerste 
helft van de twintigste eeuw, waaraan dit nummer van De Sluit
steen is gewijd, staat nog in de kinderschoenen. Zo'n uitspraak 
klinkt misschien merkwaardig tegen de achtergrond van de 
vele publikaties over de architectuur van die periode. Wanneer 
we de verdeling van de vooroorlogse architectuur aanhouden 
die G. Fanelli in zijn Moderne Architectuur in Nederland 1900 - 
1940 maakt, blijkt echter dat het merendeel van de literatuur 
over de vooroorlogse architect iur de Amsterdamse School, 
De Stijl en het Functionalisme betreft. Fanelli staat niet alleen 
als hij slechts summiere aandacht besteedt aan de zogenoemde 
Delftse School - die, zoals verderop uiteengezet wordt - een 
oneigenlijke benaming is geworden voor alle architecten die 
de traditie als uitgangspunt voor hun ontwerp nemen. Het onder
zoeksveld binnen deze periode is lange tijd zo begrensd 
gehouden, omdat - en daarin is Fanelli geen uitzondering - 
'Modem' lange tijd synoniem was met hetgeen een vernieuwing 
betekende in vorm, contructie of beide. Alle bouwkunst die 
de traditie als inspiratiebron had, werd als niet interessant 
afgedaan. Daarmee raakte ook de thematiek ervan, waardoor 
momenteel meer en meer architecten gefascineerd raken, in 
de vergetelheid.
In 1983 werden door middel van vijf tentoonstellingen, begeleid 
door evenzoveel catalogi (de zogenoemde zilveren reeks), de 
schijnwerpers gericht op de architectuur van het Nieuwe 
Bouwen. Dit evenement betekende tegelijk een omslag in de 
geschiedschrijving van deze richting. De groep Nieuwe Bouwers 
bleek niet zo homogeen te zijn als men altijd gedacht had. Voor 
het eerst werden hier en daar pogingen gedaan theorie en 
praktijk van het Nieuwe Bouwen te plaatsen in het kader van 
hun tijd, waarbij kritische kanttekeningen ten aanzien van het 
nieuwe van het Nieuwe Bouwen niet achterwege konden blijven. 
Het beeld van deze richting in de Nederlandse architectuur 
werd daarmee complexer en daarom ook veel boeiender. 
Nu de recente aanvallen op enkele grondprincipes van de 
Moderne Beweging de aandacht hebben verlegd naar andere 
aspecten van de architectuur, zal ook het beeld van de voor
oorlogse architectuur alleen maar nog rijker en gevarieerder 
kunnen worden.
Zoals zo vaak het geval is, hebben actuele verschuivingen in 
het denken over architectuur hun weerslag op de manier waarop 
naar vroegere architectuur wordt gekeken. De hernieuwde 
belangstelling voor de de stedebouwkundige ideeën van C. Sitte, 
die ver na 1900 bleven doorwerken, is voor wat de stedebouw

betreft een sprekend voorbeeld. In de architectuur winnen op 
dit moment kleur en de toepassing van verschillende materialen 
en ornament weer aan betekenis. Er wordt meer belang gehecht 
aan regionale factoren bij het maken van een ontwerp en de 
waarde van architectuurhistorisch onderzoek wordt opnieuw 
ingezien. Daardoor kan ook een wisselwerking ontstaan tussen 
de actuele problematiek en het onderzoek naar de negentiende- 
eeuwse architectuur toen het historisch besef bepalend werd 
voor de vormgeving van een gebouw en de decoratie, waarvan 
het ornament een belangrijk onderdeel was, haar symbolische 
betekenis nog niet verloren had. Natuurlijk is dit onderzoek 
tegelijk medebepalend voor een antwoord op de vraag welke 
negentiende-eeuwse bouwwerken en stedelijke ensembles 
behouden moeten worden. Het onderzoek naar de veelvormig
heid van de vooroorlogse architectuur kan eenzelfde tweeledige 
functie hebben. Actuele thema's in het huidige architectuurdebat 
zoals het gebruik van de muur als massa en inpassing van het 
gebouw in de omgeving, die ook voor de oorlog centraal 
stonden, wijzen daarop.

Behalve enkele monografieën over het werk van niet door 
Fanelli beschreven architecten, is er nauwelijks onderzoek 
verricht naar thema's die niet de belangstelling hadden van de 
Nieuwe Bouwers. Als naslagwerk is het boek van Fanelli 
onovertroffen, maar het overzicht dat hij geeft levert door zijn 
concentratie op een klein deel van de vooroorlogse architectuur 
een sterk vertekend beeld van deze periode op. Tot nu toe zijn 
er slechts twee artikelen verschenen die de rol van de traditie 
in de vormgeving van de moderne architectuur van voor de 
oorlog hebben beschreven. Het eerste en meest diepgravende 
artikel is van J. Peet: "De traditie van land en volk, een 
ideologie in het rk bouwblad" (Plan nr. 2 (1976), 17). Peet 
beschrijft de ideeën van een groepje radicaal-katholieke 
architecten die aan de wieg hebben gestaan van het Rooms 
Katholiek Bouwblad. Zijn interesse ligt vooral bij de 
onderliggende ideologische denkbeelden van hun esthetiek. 
Een artikel dat een goed inzicht geeft in de thematiek van de 
op de traditie georiënteerde architectuur is van Hans Ibelings. 
Zoals de titel' "Het andere modernisme - Traditionalistische 
architectuur in Nederland 1900 - 1960” (Archis nr. 6 (1988, 
36), al aangeeft, beschrijft Ibelings een andere methode dan 
die door nieuwzakelijke architecten gevolgd werd om een 
moderne architectuur tot stand te brengen. Het afzetten tegen 
de geschiedenis en het voor alles 'van de eigen tijd' willen zijn, 
was niet de enige optie. De traditie, zoals die in het ambachte
lijke bouwen van de middeleeuwse bouwkunst en van het 
achtiende-eeuwse baksteenclassicisme had vorm gekregen, 
verschafte naar de mening van veel vooroorlogse architecten 
de enige juiste ontwerpprincipes voor de modernisering van 
de architectuur. Ibelings beschrijft de esthetiek van dit andere 
modernisme en geeft aan hoe deze via overheidsopdrachten 
en instellingen als de Bond Heemschut een brede verbreiding 
vond in Nederland.
Het artikel van Ibelings kan goed dienen als uitgangspunt voor 
verder onderzoek. Temeer omdat hij het Traditionalisme als 
zelfstandig fenomeen wenst te benaderen en niet "in de 
andersheid ten opzichte van het functionalisme". Het gevaar 
echter dat bij zijn gebruik van het begrip Traditionalisme op 
de loer ligt is opnieuw te proberen een breed geschakeerde 
architectuur onder één noemer te rangschikken, zodat voorbij 
gegaan wordt aan de verschillende intenties die de onderlinge 
verschillen zouden kunnen verklaren. Ibelings graaft zo dezelfde 
historiografische valkuil, waaruit de geschiedschrijving van

het Nieuwe Bouwen net omhoog gekrabbeld is. Neem bijvoor
beeld de architectuur die sterk is beïnvloed door het in die tijd 
veel geroemde werk van Scandinavische architecten als Östberg, 
Tengbom en Asplund. Ibelings stelt terecht dat de op de 
vormgeving van de Scandinavische voorbeelden geïnspireerde 
torens die her en der in Nederland verrijzen onvoldoende 
aanwijzing is voor een diepgaande invloed van de Scandinavi
sche architectuur. De oriëntatie op Scandinavië is echter meer 
dan, zoals Ibelings schrijft, een "grensgeval in het Nederlandse 
Tradionalisme". Zo'n uitspraak geeft blijk van een typisch 
kunsthistorische gewoonte de architectuur in te delen in nauw 
afgebakende stromingen. Dit werkt versluierend voor eventuele 
verbanden en overlappingen die er tussen verschillende rich
tingen bestaan. Het gaat er om de motieven te vinden die de 
belangstelling voor Scandinavië kunnen verklaren. Dan blijkt, 
zoals J.P. Baeten in dit nummer onder meer stelt, dat de 
bewondering voor de Zweedse architectuur vooral lag in de 
manier waarop in Noord-Europa een geleidelijke uitweg werd 
gevonden uit een architectuur van neo-stijlen zonder dat 
daarmee de band met de nationale bouwtraditie werd verbroken. 
Verder laat ook het materiaalgebruik en de detaillering van 
bijvoorbeeld G. Friedhoff, A. van der Steur (niet te verwanen 
met A.J. van der Steur) en F.A. Eschauzier zien dat de 
Scandinavische invloed dieper gaat dan het uitdenken van een 
speelse torenbekroning.
Het is beter af te zien van het gebruik van stijlnamen en het 
onderzoek van de vooroorlogse architectuur te concentreren 
op thema's (eenvoud en beslotenheid van de hoofvorm, 
ambachtelijke gebruik van baksteen, regionalisme, hierachische 
opbouw etc.) die tot nu toe weinig aandacht hebben gehad. 
Vervolgens zou kunnen worden nagegaan in hoeverre deze 
thema's in het werk van afzonderlijke architecten met wisselende 
nadruk aanwezig zijn en hun werk mee bepalen.
Doorgaans werden architecten als Friedhoff en Zwiers gerang
schikt onder de 'Delftse School', een term die onterecht als 
synoniem voor het Traditionalisme gebruikt werd. Deze archi
tecten hebben daarmee ook niets van doen. 'Delftse School' 
is eigenlijk een scheldwoord waarmee het werk van volgelingen 
van de Delftse hoogleraar M.J. Granpré Molière werd gebrand
merkt. Dit begrip kwam pas na de oorlog goed in zwang toen 
tot ergernis van de Nieuwe Bouwers deze architecten een 
monopoliepositie wisten te veroveren bij de supervisie van de 
wederopbouwprojecten. Voor de oorlog hadden vooral de ideeën 
van Granpré Molière, en niet zozeer zijn werk, grote invloed. 
Het zal niet zo moeilijk zijn en in ieder geval veel gemakkelijker 
dan bij onderzoek gericht op het Nieuwe Bouwen, om de conti
nuïteit te onderzoeken tussen de thematiek van de negentiende- 
eeuwse en vroeg-twintigste-eeuwse architectuur. Voor veel 
architecten van beide perioden gold immers dat vormgeving 
van een moderne architectuur niet mogelijk was zonder het 
onderzoek van historische architectuur. Ook belangrijke 
negentiende-eeuwse esthetische eisen als 'karakter' (hetgeen 
neerkomt op het tot uitdrukking brengen van de bestemming 
van het gebouw in de stijlkeuze, waarmee tevens een bepaalde 
gemoedstoestand moest worden opgeroepen) blijven na de 
eeuwwisseling van toepassing. Het werk van H.F. Mertens 
bijvoorbeeld kan dat goed illustreren. Voor het bankgebouw

Spotprent van architecten van het Nieuwe Bouwen op het ontwerp van J. 
Gratama voor 'De Bisschop' (uit: De 8 en Opbouw (1933), 81)

aan de Kneuterdijk in Den Haag kiest hij om het representatieve 
karakter te benadrukken een symmetrische opzet en een 
classicistische gevelindeling en maakt hij gebruik van natursteen. 
In zijn ontwerp voor een havengebouw voor de HAKA, past 
hij de vormentaal van het Nieuwe Bouwen toe, omdat deze 
bij uitstek geschikt is om de vooruitgang waaraan in de 
Rotterdamse haven zo driftig gewerkt wordt te symboliseren. 
Het vasthouden aan de traditionele negentiende-eeuwse ont
werpmethode, met een vormentaal die zich mede door het 
pionierswerk van Kromhout, De Bazel en Berlage langzaam 
ontdoet van stijlinterpretaties is de lijn die de artikelen in dit 
nummer met elkaar verbindt.
Han Timmer beschrijft, met het ontwerp voor een Rotterdams 
kantoorgebouw als uitgangspunt, het oeuvre en de ontwerpme
thodiek van de Rotterdamse architecten De Roos en Overeynder. 
Jean Paul Baeten laat aan de hand van het werk van G. Friedhoff 
zien hoe via de Delftse hoogleraar H. Evers elementen van 
de Franse Beaux Arts zijn terug te vinden in de vooroorlogse 
architectuur in Nederland. Het artikel van Wim de Wagt over 
twee herenhuizen in beton te Haarlem kan worden gezien als 
een aanvulling op het boek van Marieke Kuipers, Bouwen in 
beton. Het geeft aan hoe twee traditioneel werkende architecten 
omgaan met een tot dan toen weinig beproefde 
constructietechniek. In de bijdrage van Jouke van der Werf 
over een polemiek, ontstaan naar aanleiding van de bouw van 
het kantoorgebouw 'De Bisschop' op de Dam, wordt beschreven 
hoe op verschillende manieren de traditie een rol kan spelen 
bij de vormgeving van een moderne architectuur. Margriet de 
Roever tenslotte vestigt in een korte schets de aandacht op de 
tot nu onterecht veronachtzaamde architect C. Kruyswijk, wiens 
werk sterk beïnvloed is door de Amsterdamse School. Voor 
het behoud van een kerk en een complex wonipgen van zijn 
hand, beide ook stedebouwkundig van groot belang, vroeg het 
Cuypers Genootschap de aandacht, waarover in onze rubriek 
De Rafelrand van de Monumentenzorg meer.
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Hollandse Beaux-Arts
"Le système des Beaux-Arts"12

Om te bepalen in hoeverre het Beaux-Arts-systeem invloed 
had in Delft moet duidelijk zijn wat dit systeem precies inhield. 
De basis ervoor werd gelegd met de oprichting van de Académie 
Royale de 1'Architecture in Parijs in 1671. Een opkomend 
klassicisme in combinatie met een absolutistische machts
structuur leidde tot de instelling van een staatsopleiding voor 
architectuur, waar een kleine élite werd opgeleid om vorm te 
geven aan de monumentale overheidsarchitectuur. Met meer 
utilitaire opgaves hield men zich hier nauwelijks bezig. Aan 
de Académie werden kunstenaars opgeleid.
Op basis van bestudering van de klassieke architectuur ontwik
kelde men een aantal ontwerpprincipes, die langzaam uitgroei
den tot een compleet ontwerpsysteem voor monumentale archi
tectuur. Aan de Ecole des Beaux-Arts, na een hervorming in 
1819 ontstaan als opvolger van de oude academie, culmineerde 
deze ontwikkeling uiteindelijk in wat bekend stond als "Le 
système des Beaux-Arts".

Jean Paul Baeten*

Inleiding

"De architect is dirigent en componist en heeft te zorgen, dat 
een evenwicht ontstaat, waarin geen overheersing van onderdelen 
plaats vindt, die het evenwicht zou verstoren. Komen bij de 
technisch-constructieve vraagstukken intellectuele capaciteiten 
aan de orde, bij het eigenlijke vak van de architect zijn creatieve 
eigenschappen primair".1 Deze uitspraak deed ir. G. Friedhoff 
(1892-1970)2 in 1956 in een jubileumboek ter gelegenheid 
van het vijftigjarig bestaan van de afdeling Bouwkunde aan 
de Technische Hogeschool in Delft.
Friedhoff verwoordde een ontwerpopvatting die toen al niet 
meer gold in Delft. Hij verwees naar het Delft zoals hij het 
gekend had, toen hij van 1911 tot 1919 werd opgeleid tot 
bouwkundig ingenieur.
Professor Henri Evers3 was daar toen één van de de leidende 
figuren.4 Als docent ontwerpen verlaagde hij van zijn leerlingen 
in de eerste plaats "duidelijke, schone plattegronden, meesterlijk 
van groepering en indeling"5 en daarnaast een karakteristieke 
vormgeving door "uitdrukking van pet innerlijk wezen in klaar 
doordachte, dichterlijke vorm"’
Friedhoff werd blijvend door deze opvattingen beïnvloed. Nog 
aan het eind van zijn leven benadrukte hij het belang van zijn 
opleiding in Delft en de centrale rol die Evers daarin speelde’7 
Evers verzette zich met zijn esthetische architectuuropvatting 
tegen het sociaal bewogen rationalisme van Berlage. Berlage 
en Evers waren tijdgenoten; beiden hadden hun wortels in de 
tweede helft van de negentiende eeuw. Ze vonden elk een

verschillend antwoord op het grote conflict van die tijd: de 
verhouding tussen ingenieur en architect. Berlage koos voor 
een opleiding aan de Polytechnische School in Zürich en gaf 
in zijn architectuurtheorie een belangrijke plaats aan de techniek. 
Evers werd aan de Academie van Schone Kunsten in Antwerpen 
geschoold volgens de principes van de Franse Ecole des Beaux- 
Arts. Techniek en constructie waren hier volkomen onder
geschikt aan een streng formele ontwerpdiscipline, "le Système 
des Beaux-Arts". Zo stelde Evers in 1891: "Het redegevende 
mag nooit als eerste maatstaf ter beoordeling van een gebouw 
dienen, omdat de kunst eerst gevoeld en dan eerst beredeneerd 
moet worden".8
Waar Berlage later algemeen werd gezien als profeet van de 
nieuwe tijd zag men Evers als "een tragische figuur uit een 
overgangstijd", die vanwege zijn vasthouden aan historische 
vormen een negentiende-eeuwer bleef.9 In de architectuurge- 
schiedschrijving is hij verwaarloosd: er is weinig over hem 
bekend. Daarmee bleef ook zijn belangrijke rol als hoogleraar 
Schone Bouwkunst in Delft van 1902 tot 1926 onderbelicht.10 
A. de Groot stelde in Het Nieuwe Bouwen. Voorgeschiedenis 
dat er met diens aanstelling in Delft "als het ware teen stukje 
Beaux-Arts [werd] ingeplant".11
Doel van dit artikel is enig inzicht te verwerven in de tot nu 
toe verwaarloosde invloed van de Delftse opleiding in de periodé 
Evers op de Nederlandse architectuur van het interbellum. 
Daarfoe zal het vooroorlogse oeuvre van een leerling van Evers, 
G. Friedhoff, worden getoetst aan de door Evers gedoceerde 
principes. Daarmee wordt een aanzet gegeven tot de ontwik
keling van criteria voor een breder onderzoek naar de invloed 
van het Delftse onderwijs in deze periode.

J.-L. Pascal, Villa in Parijs voor een rijke bankier (eerste prijs Prix-de-Rome 
1866), plattegrond.
uit: A. Drexler (ed.), The Architecture of the Ecole des Beaux-Arts, Londen 
1977 Z ill. 16

De kern hiervan lag in de streng formeel geordende plattegrond. 
Elke opgave werd teruggebracht tot een aantal functionele 
elementen, die vervolgens geordend werd tot een ruimtelijke 
hiërarchie, uitmondend in een passende climax. Functionele 
eisen waren daarbij meer aanleiding dan oorzaak. Ruimtes 
werden geordend langs verbindende symmetrie-assen in de 
vorm van grote circulatieruimtes, die de esthetische ordening 
voor de bezoeker ervaarbaar moesten maken door hem langs 
een vaste route door het gebouw te leiden. Een brede uitleg 
met grote binnenhoven bevorderde de helderheid meer dan 
de functionaliteit: niet de kortste route maar de esthetische 
ervaring stond bij de circulatie centraal. Oorspronkelijke waren 
de Beaux-Arts-plattegronden onder invloed van het klassicisme

vrij rigide en statisch. Er bestond een beperkt aantal prototypes 
met één of meerdere binnenhoven, vierkant of rechthoekig. 
Deze werden in 1802 door J.N.L. Durand zelfs precies 
geklassificeerd en verbonden met bepaalde functies, waarmee 
de aanzet werd gegeven tot een systematische gebouwtypologie.13 
Vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw werd het 
aspect van de circulatie en de daaruit voortvloeiende ruimtelijke 
continuïteit sterk benadrukt (afb.1), dit onder invloed van het 
barokke ruimteconcept van Ch. Gamiers Parijse Opéra (ontwerp 
1861)14. Ronde vormen kwamen en diagonale symmetrie-assen 
gaven de plattegronden meer beweeglijkheid en variatie.
De derde dimensie speelde een ondergeschikte rol.15 Materiaal 
en constructie waren niet van directe invloed op de vormgeving. 
De hoofdlijnen van de plattegrond moesten in de opbouw 
zichtbaar gemaakt worden. In combinatie daarmee moest een 
historiserende vormgeving uitdrukking geven aan de functie 
van het gebouw. Voor deze typologische expressie gebruikte 
men de term 'karakter'.16 Oorspronkelijk overheerste het 
klassicisme, maar in de negentiende eeuw werd het stilistisch 
repertoire door bestudering van historische stijlperiodes aan
merkelijk uitgebreid. De kern van het systeem, de formele 
plattegrond, werd daaimee niet aangetast: "Beaux-Arts" was 
geen stijl maar een methode, die door de academisch geschoolde 
bouwkunstenaar tot leven kon worden gebracht.
Vooral in de negentiende eeuw ontstonden overal in Europa 
academies naar Frans model. Niet echter in Nederland, dat geen 
traditie van monumentale architectuur had. Toch drong er wel 
iets van de Beaux-Arts-invloed tot Nederland door. De 
belangrijkste kanalen daarbij waren de leerboeken van Franse 
Beaux-Arts-theoretici als J.N.L.Durand en J.Guadet17; 
afbeeldingen van buitenlandse architectuur in tijdschriften en 
architecten die aan buitenlandse academies gingen studeren. 
Evers' verdienste was niet het introduceren van het Beaux-Arts- 
systeem in Nederland, maar het als docent doorgeven van dit 
negentiende-eeuwse erfgoed aan een nieuwe generatie van 
twintigste-eeuwse architecten. Dat hij hierin wat betreft 
Friedhoff slaagde tonen verschillende van diens studieontwerpen 
en met name zijn door Evers begeleide afstudeerproject uit 
1919.

G. Friedhoff, Ontwerp voor een beurs (afstudeerproject TH Delft 1919, docent
H. Evers), gevel en plattegrond begane grond.
uit: archief Friedhoff, NAi afd. Collectie
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Delft als Beaux-Arts: de periode Evers

Toen G. Friedhoff zich in 1911 aanmeldde bij de afdeling 
Bouwkunde van de Technische Hogeschool in Delft maakte 
hij een duidelijke keuze. Er waren op dat moment in Nederland 
twee mogelijkheden om een architectuuropleiding op hoger 
niveau te volgen: Delft, sinds 1905 Technische Hogeschool, 
en de in 1908 ingestelde opleiding voor Voortgezet en Hoger 
Bouwkunstonderwijs (VHBO) in Amsterdam. Deze laatste, 
opgericht door W. Kromhout, kan beschouwd worden als een 
door de architecten zelf ingestelde kanalisering van de 
vernieuwende tendenzen in de Nederlandse architectuur rond 
de eeuwwisseling. Met docenten als H.P. Berlage, J.L.M. 
Lauweriks, K. de Bazel en Kromhout zelf zou deze opleiding 
een kweekvijver worden van de Amsterdamse School. 
Friedhoff koos voor een opleiding die door tijdgenoten als 
"klassiek" werd ervaren, omdat ze gebaseerd was op het opmeten 
van oude gebouwen, het bestuderen van de stijlperiodes en 
het creëren van monumentale architectuur.18 Volgens S.J. van 
Embden hield men zich in Delft onder Evers niet bezig met 
alledaagse architectuur, maar met "raadhuizen en gerechts
gebouwen, ambassades en weelderige hotels, koninklijke ver
blijven en jachtsloten".19 Delft sloot zich zoveel mogelijk af 
voor het woelige architectuurklimaat in die tijd.20 
In 1905 had de opleiding in Delft officieel de status van hogere 
opleiding gekregen. Pas in dat jaar kwam er ook een aparte 
afdeling Bouwkunde.21 In tegenstelling tot de ons omringende 
landen kende Nederland in de negentiende eeuw geen hogere 
architectuuropleiding. Men was daarvoor op het buitenland 
aangewezen. Het bouwkunde-onderwijs aan de in 1863 opge
richte Polytechnische School in Delft was gecombineerd met 
de opleiding tot civiel ingenieur en daardoor vooral technisch 
van aard.
E. Gugel, hoogleraar Schone Bouwkunst van 1864 tot 1902, 
verzette zich daartegen vanuit zijn eigen Beaux-Arts- 
achtergrond en eiste meer aandacht voor de "kunstzinnige 
vakken".22 De door Gugel ingebrachte Beaux-Arts-tendens 
werd versterkt door de aanstelling van H. Evers als zijn 
opvolger.
In 1902, het jaar van Evers' aanstelling, vond de feitelijke 
hervorming van het architectuuronderwijs plaats. Dit moment 
wordt gemarkeerd door de rede die Evers hield bij zijn 
ambtsaanvaarding in 1902, "Het nut der historische studiën 
tot de vorming van den architect".23 Juist de architectuurge
schiedenis was aan de Polytechnische School, zeker tot de 
periode-Gugel, verwaarloosd. Evers plaatste in deze rede zijn 
toekomstige onderwijsactiviteit in een breder perspectief, waarin 
duidelijk de sporen van zijn Beaux-Arts-opleiding naar voren 
traden. Tegenover de architectonische vernieuwingsbewegingen 
rond de eeuwwisseling bepleitte hij de stabiliserende invloed 
van het op vaste ontwerpprincipes gebaseerde, zuiver esthetische 
Beaux-Arts-systeem. Typerend is dat hij zijn onvrede met 
het heersende architectuurklimaat toespitste op de monumentale 
architectuur, van oudsher het domein van de Beaux-Arts: Hoe 
te verklaren den achteruitgang in de opvatting der monumentale 
opgaven, in den opzet van het zoogenaamd "groot plan" - om 
een academie-term te gebruiken - nu bij vroeger jaren 
vergeleken?" In plaats van plattegronden van een "breede 
opvatting" en een "groote artistieke gedachte" constateerde hij 
een te grote aandacht voor constructieve en functionele details.

Evers maakte het klassieke Beaux—Arts onderscheid tussen 
de nuttige burgerlijke architectuur en de daar boven gestelde 
monumentale Schone Bouwkunst. Deze laatste was in zijn ogen 
het domein van de academisch geschoolde architect, wiens 
opdracht het was monumenten te creëren die de "tijdgeest" 
symboliseerden. Architectuur diende volgens Evers de meest 
universele kunst te zijn, de architect cultuurdrager. De architect 
diende zich in zijn visie te onderwerpen aan de esthetische 
wetten van het Beaux-Arts-systeem, die vooral betrekking 
hadden op de plattegrond. Meer vrijheid was volgens hem 
mogelijk in de "karakteristieke" vormgeving van de opbouw 
waarin de wisselende tijdgeest zich kon weerspiegelen. Daarmee 
verkreeg het esthetische systeem een sociale legitimatie. Al 
te grote veranderingen waren echter bedreigend voor het 
statische Beaux-Arts-systeem. Evers zag in de sociale en 
culturele vernieuwingen van zijn tijd - "de chaos van de 
tijdgeest" - slechts een gevaar voor de architectuur. De "drang 
naar nieuwe idealen" ging volgens hem altijd ten koste van 
de bouwkunst. Waar Berlage en de Architectura-groep directe 
architectonische conclusies trokken uit de sociale en technische 
vernieuwingen rond de eeuwwisseling, probeerde Evers deze 
te neutraliseren. Hier lag volgens Evers het belang van 
historische studie voor het Beaux—Arts—onderwijs. Bestudering 
van de architectuur-geschiedenis relativeerde het belang van 
vernieuwing en leerde hoe architectonische vormen gebruikt 
konden worden om sociale, technische en culturele verande
ringen te kanaliseren en te onderwerpen aan de eeuwige wetten 
van het Beaux-Arts-systeem.
Daarbij verwees hij naar de buitenlandse Beaux-Arts-oplei- 
dingen, met name die in Parijs, waar historische studie aan 
de basis lag van het ontwerponderwijs.
Het antwoord van Evers op de uitdaging van zijn tijd was dus 
in feite het opbouwen van een autonoom architectonisch 
systeem, waarin de chaos van buiten slechts in zeer gefilterde 
vorm doordrong: niet voor niets zou er later worden geklaagd 
over het geïsoleerde karakter van de Delftse opleiding onder 
Evers'25
Dit proces van filtering en ordening is in Evers' rede goed te 
volgen. Allereerst bracht hij de vernieuwingen van zijn tijd 
terug tot de zeer algemene begrippen "liefde tot waarheid en 
vrijheid en naastenliefde”. Vervolgens gaf hij een lang algemeen 
overzicht van de Hollandse architectuurgeschiedenis, waarbij 
hij de nadruk legde op de constante factoren volksaard, klimaat 
en materiaal.. Hieraan ontleedde hij tenslotte de overtuiging 
dat het kenmerk van een nieuwe stijl zou zijn "een streven naar 
eerlijk, doorleefd werk met gevoel voor eenvoud en waarheid 
als grondtoon der esthetiek".26
In deze opzettelijk zeer vage en algemene formulering klonken 
de ideeën van Berlage door, maar ontdaan van hun explosieve 
kracht en klaar om in het Beaux-Arts-denken te worden opge
nomen. Immers, Evers definieerde waarheid als het "eerlijk 
uitdrukken der bestemming", waarvoor men aan de Beaux-Arts 
het begrip "karakter" hanteerde. Daarmee werd de directe 
constructieve integriteit van Berlage gereduceerd tot een 
"karakteristieke vormgeving".

Het onderwijs van Evers

In zijn inaugurele rede had Evers al duidelijk gemaakt zijn 
ontwerponderwijs te willen baseren op de Beaux-Arts-principes. 
De vraag is hoe de hervorming van 1902 in de praktijk uitpakte. 
Een aanwijzing geeft een vergelijking van de studieprogramma's 
voor en na de hervorming.27
In de eerste jaren van de opleiding veranderde weinig, al 
begonnen studenten in plaats van zoals voorheen in het derde 
nu al in het eerste studiejaar met tekenoefeningen. De 
belangrijkste vernieuwing was dat er in de latere jaren veel 
meer ontwerponderwijs werd gegeven. Dit ging ten koste van 
de technische vakken.
Het ontwerponderwijs in de eerste jaren richtte zich uitsluitend 
op de eenvoudigere, meer technisch-utilitaire opgaves; de 
"burgerlijke bouwkunde". Het vierde en vijfde jaar waren gewijd 
aan het ontwerpen van monumentale openbare gebouwen, de 
"schone bouwkunst". Evers verzorgde het ontwerponderwijs 
in de schone bouwkunst en daarnaast doceerde hij "geschiedenis 
der bouwkunst". Hoewel de studenten dus in hun eerste jaren 
een gedegen technische ondergrond kregen lag de nadruk in 
de opleiding toch op het ontwerpen en dan met name op het 
monumentaal ontwerpen in de latere jaren. Dit blijkt mede uit 
het feit dat er in 1918 een meer technisch gerichte b-richting 
werd ingesteld waar studenten terecht konden die zich aan
getrokken voelden tot het bouwvak, maar de esthetische aanleg 
misten voor grote monumentale opgaven.28 De combinatie van 
ontwerponderwijs en historische studie, en het hiërarchisch 
onderscheid tussen "bouwkunde" en "bouwkunst" zijn typisch 
voor het Beaux-Arts-systeem.
Met zijn ontwerp voor het raadhuis van Rotterdam (1913-1920) 
demonstreerde Evers in de praktijk de Beaux-Arts-principes 
die hij op zijn studenten wilde overbrengen: het vormgeven 
aan monumentale "hogere" opgaves op basis van een strikt 
formele axiaal-symmetrische compositie en het primaat van 
de vorm over de constructie.
Evers stelde in zijn onderwijs de monumentaal uitgewerkte 
plattegrond centraal.29 Architectuur was volgens hem de uit
drukking van een "artistieke gedachte" door een "klare en schone 
planverdeling, klaar door den juisten samenhang der bestand
delen van het program, schoon door de harmonische ontwik
keling der ruimten, met juiste climax in de opvolging."30 
Uitdrukkelijk benadrukte hij daarbij het belang van circulatie- 
ruimtes als vestibules en trappen.31 Hier blijkt de invloed van 
de latere, door de barokke ruimteontwikkeling van de Gamier's 
Opéra beïnvloede fase van de Beaux-Arts (Evers was een 
bewonderaar van dit gebouw.32 Dat is duidelijk zichtbaar bij 
het door hem begeleide afstudeerontwerp van Friedhoff voor 
een Beurs. De plattegrond, getekend op zeer groot formaat, 
voldoet aan alle reeds genoemde Beaux-Arts-principes. Het 
plan wordt beheerst door de circulatieruimtes.
Gebleken is al dat het Beaux-Arts-systeem aan de opbouw 
slechts de eis stelde van de "karakteristieke vormgeving". Directe 
invloed van externe factoren als functie en constructie 
werdesthetisch vertaald in het begrip "karakter", waarmee werd 
gedoeld op een "dichterlijk" sfeerbeeld dat het systeem niet 
aantastte maar het toch een zekere flexibiliteit verleende. In 
essentie was het een formalistisch begrip.
Hoewel Evers steeds het belang benadrukte van een karak
teristieke vormgeving als afspiegeling van functie, klimaat, 
volksaard en materiaal, bleef hij hierover zeer vaag. De plat
tegrond was voor hem primair en deze moest in hoofdlijnen

zichtbaar gemaakt worden in de opbouw. Hiermee was volgens 
hem het karakter in essentie al bepaald.33 In de verdere 
interpretatie van het karakter liet hij zijn studenten veel vrijheid. 
Zij combineerden academische plattegronden dan ook met vele 
stijlen, van F.L. Wright tot Amsterdamse School en Duits 
klassicisme.34 Friedhoff toonde zich in dit opzicht gematigder; 
hij hield het bij verschillende varianten van het klassicisme. 
Volgens de Beaux-Arts-traditie probeerde hij tot een 
karakteristieke uitdrukking te komen door verschillende 
plattegrondvarianten, waarbij hij hoofdlijnen aanduidde door 
bouwhoogtes te variëren.
Friedhoff betoonde zich een volgzaam leerling van Evers. Zijn 
afstudeerproject uit 1919 bewijst dat hij de Beaux-Arts-regels 
vakkundig wist toe te passen. Maar in de roerige praktijk buiten 
Delft bestonden geen regels. Hij stond nu voor de uitdaging 
de theorie aan de praktijk te toetsen.

Friedhoff: Een eigen terrein voor de architectuur

Na Friedhoffs afstuderen was de "tijdgeest" en daarmee ook 
de positie van de architect nog net zo onduidelijk als ten tijde 
van Evers' openingsrede. Het naast elkaar bestaan van ver
schillende architectuurstromingen - de Amsterdamse School, 
De Stijl, het beginnende Nieuwe Bouwen - was deels te 
verklaren door het nog steeds ontbreken van een consensus 
over relatie tussen architectuur en maatschappij.
Het antwoord van Friedhoff op dit vraagstuk kwam overeen 
met dat van Evers; ook hij probeerde een eigen terrein met 
eigen wetten voor de architectuur te creëren, afgeschermd van 
de chaos "buiten". Hij benadrukte de conceptuele oorsprong 
van architectuur: "Het ontwerpen van gebouwen is het van 
tevoren in het hoofd concipiëren van de kem van plan zowel 
als van opbouw". Boven "nuttigheidsarchitectuur", waarvoor 
"nuttig vakmanschap" nodig was , stelde hij de monumentale 
"werkelijke Architectuur" als "bewuste daad van de menselijke 
geest die boven de natuur uitgroeit". Alleen de in Delft opgeleide 
bouwkunstenaar had volgens hem voldoende theoretische bagage 
om werkelijk monumentale architectuur tot stand te brengen.35 
Tegen deze achtergrond wordt de waardering van Friedhoff 
en andere Delftenaren in deze tijd voor de Scandinavische en 
met name de Zweedse architectuur begrijpelijk.36 Veel be- 
langrijker dan de zo vaak gesignaleerde formele invloed was 
de bewondering voor de grote bindende culturele kracht die 
de architectuur daar in hun ogen nog bezat. Anders dan in 
Nederland ontwikkelde de bouwkunst zich daar uniform en 
geleidelijk en bestond er vooral in Zweden nog een traditie 
van monumentale architectuur. De architectenopleiding was 
er ook veel strakker geregeld: Zweden kende wèl een acade
mische traditie. Het raadhuis van Stockholm (R.Östberg, 1909- 
1923) vertegenwoordigde de Beaux-Arts-droom van het 
monumentale architectonische Gesamtkunstwerk, dat alle 
ontwikkelingen van zijn tijd samenvatte in één esthetisch 
concept.37
Aanvankelijk wist Friedhoff het door hem als chaotisch ervaren 
Nederlandse architectuurklimaat te ontvluchten door, net als 
veel van zijn studiegenoten, direct na zijn afstuderen bij de 
Rijksgebouwendienst in dienst te treden; een soort veilige haven 
voor de monumentale architectuur en daarom bij uitstek geschikt 
voor Delftenaren. Een economische crisis leidde in 1921 echter 
tot voortijdig ontslag. Bij gebrek aan werk richtte Friedhoff
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Studieprogramma's van de jaren 1897/98 en 1902/03.
De getallen geven weer het aantal uren per weer dat aan het desbetreffende vak werd besteed. Per kolom staan links de college-uren en recht de oefeningenuren.

1897 - 1898 1902 - 1903

BI B2
—
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in 1924 een eigen tijdschrift op, Bouwen, dat tot 1926 zou 
bestaan. Hij koos voor een pluralistische benadering, waarbij 
verschillende architectuur-richtingen aan bod kwamen, van 
Le Corbusier, Oud en Rietveld tot Amsterdamse School, 
Kropholler en Granpré Molière.
Daarbij hanteerde hij in afwijking van tijdschriften als De Stijl 
en Wendingen een zo gematigde, afstandelijke toon dat J.F. 
Staal hem van kleurloosheid beschuldigde.38
Net als Evers zocht Friedhoff blijkbaar naar orde in de chaos 
door het bepalen van een soort stilistische middenweg. Zijn 
duidelijk uitgesproken bewondering voor Dudok39 - die de 
uitersten van Berlage, Amsterdamse School en De Stijl met 
elkaar verzoende - is hierdoor verklaarbaar. Ook bij Friedhoff 
is dus een streven naar formalisering van vernieuwende impulsen 
zichtbaar. Om dat te bereiken koos hij voor historische distantie. 
Zijn in Bouwen gepubliceerde artikel "Onze "moderne" tijd 
en zijn plaats in de geschiedenis"40 vertoont in zijn strekking 
een opvallende gelijkenis met Evers' inaugurele rede. Ook hier 
worden nieuwe ontwikkelingen niet afgewezen, maar gerela
tiveerd, geordend en geïntegreerd door ze te plaatsen in een 
breed historisch kader.

De Amsterdamse School en De Stijl vertolkten volgens hem 
beide de tijdsgeest: "uit beide zal de toekomst geboren worden". 
Een werkelijk gevaar zag Friedhoff daarentegen in de directe 
relatie die het Bauhaus legde tussen architectuur en techniek, 
omdat daarmee de leidende positie van de architectuur werd 
aangetast.
Voor het ontwikkelen van een nieuwe stijl achtte Friedhoff 
daarom een - uitdrukkelijk tijdelijke - bezinning op de nationale 
traditie noodzakelijk. Kenmerkend is dat hij over die traditie 
net als Evers zeer vaag bleef: de enige praktische consequentie 
die hij eruit trok was het onverhulde gebruik van baksteen. 
Werkelijke bevlogenheid ten aanzien van een dergelijke nationale 
traditie ontbrak bij Friedhoff: ze was voor hem geen doel, maar 
middel om vernieuwing te vertalen in een architectonische 
formule. Een esthetische discipline achtte hij daarbij 
noodzakelijk, immers "waar door zuiver verstandelijke 
gebruikseisen al zoveel gezondigd is moeten we een verstandig 
tegengif gebruiken, nl. de aesthetica".41 Friedhoff toonde zich 
een aanhanger van de Duitse "Raumaesthetik", die de oorsprong 
van de architectuur zocht in een ruimtelijk idee, ontstaan in 
het hoofd van een "ruimtekunstenaar".

Inzendingen van jonge Delftse ingenieurs voor de prijsvraag Rijksacademie Beeldende Kunsten Amsterdam (1917). Gezien het monumentale karakter van de 
opgave was het niet verwonderlijk dat veel Delftenaren aan deze prijsvraag deelnamen. De hier afgebeelde inzendingen werden bekroond, Duiker en Bijvoet 
zelfs met de eerste prijs.Duidelijk herkenbaar is het verschil in vormgeving, steeds op basis van een typische Beaux-Arts-plattegrond.
uit: archief Rijksacademie voor Beeldende Kunsten Amsterdam, NAi afd. Collectie

Studieprogramma's TH Delft vóór 
(geïntegreerde opleiding met civiele 
techniek) en na (aparte bouwkunde- 
afdeling) de hervorming van 1902-1905. 
uit: WAnnema, Het Huis Bouwkunde 
1978, p.20 en 25.

1905/1906

BI B2 B3 Bl* B5
wiskunde 
natuurkunde 
scheikunde 
mechanica 
werktuigbouwk. 
mech. technologie

9 2
U
1

2 2

1
1 1 1 2

2
2

11* 2 1* 2 1 1 2 1*

waterbouwkunde
wegen en bruggen
landmeten en waterp.

1 3 1tk 
(Itk 
(2nk

2tk
2 3

(1
(1nk

1 3 2 1 2 3 ll
kennis v. bouwstoffen 
onderdelen v. gebouwen 
architect, vormleer 
ontwerpen
geschiedenis d. bouwk. 
kunstgesch. 
decoratieve kunst 
handtekenen 
boetseren

2 6 
1tk 6

3
U
3

2
2 6

6

•3
1*
3

2

(1 9 
‘19

3

1*

Ink 12
2 3
1

6
3
1*

12
3

1
6
3

2; 22 U 22 5 16 35 28 1 21*
administratief recht 1 3tk

2nk
1 2»

165 2U
1*0 i

9 27 9 17
26

9' 33
1*2

05 2U
30 i

Indeling van het studieprogramma voor de bouwkundig ingenieur in aantal uren per week.
Ontwerp D. Roosenburg gevel en plattegrond begane grond.
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G. Friedhoff, Ontwerp voor een 
universiteitsgebouw (studieproject TH 
Delft 1918, docent H. Evers), gevel, 
uit: archief Friedhoff, NAi afd. 
Collectie

G. Friedhoff, Ontwerp voor een 
Kurhaus (studieproject TH Delft 1918, 
docent H. Evers), gevel en plattegrond 
begane grond.
uit: archief Friedhoff, NAi afd. 
Collectie

"Ruimtekunst" versus rationalisme: theorie

Evers concentreerde zich in zijn onderwijs op de plattegrond 
en liet zijn studenten in de vormgeving relatief vrij. Hiernaar 
verwees Friedhoff in een in Bouwen gepubliceerd huldigingsaiti- 
kel voor zijn oude leermeester met de opmerking dat diens 
leerlingen weliswaar "uiterlijk verscheiden", maar "in wezen 
een" waren, nl. in de opvatting van de architectuur als 
"ruimtekunst".42 Opvallend is hier de term "ruimtekunst", die 
noch in de Beaux-Arts-theorie noch bij Evers voorkomt. 
Friedhoff legde door deze formulering een verband tussen de 
Beaux-Arts-opvattingen en de school van de Duitse "ruimte- 
esthetika"43, ontstaan in de tweede helft van de negentiende 
eeuw. Zowel de Beaux-Arts als de ruimte-esthetika stelden 
een idealistische architectuurvisie tegenover de materiële 
benadering van het rationalisme.
Een steeds groter probleem voor het Beaux-Arts-systeem 
vormde de uitdaging van de derde dimensie, in Nederland vooral 
door Berlage aan de orde gesteld. Het Beaux-Arts-ontwerpen 
werkte in principe in twee dimensies: de plattegrond was het 
ordenend principe; een muur was een abstractie, een inktlijn. 
Berlage dreigde echter met zijn eis van constructieve integriteit 
deze abstractie tot een realiteit met een eigen leven te maken: 
zijn Beurs illustreerde duidelijk hoe een constructiesysteem 
een ruimte kon bepalen. Dat nieuwe constructiesystemen een 
geheel nieuw, open ruimteconcept mogelijk maakten kon 
Friedhoff al constateren bij het opkomende functionalisme. 
Het centraal stellen van functionele en constructieve eisen leidde 
volgens hem tot verwarde, "kaleidoscopische" plattegronden. 
Hij wenste vast te houden aan de overzichtelijke, formeel 
geordende plattegrond als uitdrukking van een creatief idee. 
Een architectuurtheoretisch antwoord op de uitdaging van het 
rationalisme vond Friedhoff in Duitsland. Klassicisme en Beaux- 
Arts waren daar dieper geworteld dan in Nederland. Verzet 
tegen het opkomende rationalisme was er dan ook beter 
theoretisch onderbouwd. Al in de tweede helft van de

G. Friedhoff, Ontwerp voor een 
universiteitsgebouw (studieproject TH 
Delft 1918, docent H. Evers), 
plattegrond begane grond, 
uit; archief Friedhoff, NAi afd. 
Collectie

negentiende eeuw ontstond hier in academische kringen de 
zogenaamde ruimte-esthetika. Vanuit een ideële klassicistische 
architectuuropvatting zocht men de oorsprong van de architectuur 
niet in materiële factoren, maar in een artistiek idee, dat zich 
openbaarde in een ruimtelijk concept. Theoretici als M. Brinck- 
man en A. Schmarsow herontdekten de Barok, door het ratio
nalisme veroordeeld om zijn onconstructieve karakter, als 
toppunt van "ruimtekunst". Hier ligt overigens een parallel met 
de eerder gesignaleerde toenemende invloed van de Barok aan 
de Parijse Ecole des Beaux-Arts in de tweede helft van de 
negentiende eeuw.
Friedhoff maakte waarschijnlijk al tijdens zijn studietijd 
kennis met het werk van een late vertegenwoordiger van de 
"Raumaesthetik"; F. Ostendorf. Ostendorf publiceerde zijn 
"Theorie des Architektonischen Entwerfens" in 191744, precies 
de jaren waarin Friedhoff in Delft de eerste beginselen van 
het monumentaal ontwerpen bijgebracht kreeg.
Ostendorf gaf in dit werk een geactualiseerde versie van de 
academische ontwerpdiscipline in die zin dat hij de gesloten 
formele ordening van de plattegrond doortrok naar de derde 
dimensie en de bron voor dit architectonische totaalbeeld legde 
in de geest van de kunstenaar. Symmetrie en een overzichtelijke 
totaalvorm waren noodzakelijk omdat de mens "symmetrisch 
zou denken". Tegenover architectuur als constructie stelde hij 
architectuur als driedimensionaal geestelijk concept. Functie 
en constructie moesten ondergeschikt blijven aan een 
"monumentale eenheid van verschijning", waarbij Ostendorf 
vasthield aan een klassicistische vormgeving. In de inleiding 
verzette hij zich nadrukkelijk tegen de op functie en constructie 
gerichte Muthesius-school. In Duitsland ontstond zelfs uit verzet 
tegen het rationalisme van Muthesius en Th. Fischer een 
klassicistische "Ostendorfschule".45
Friedhoff benadrukte meerdere malen het belang van Ostendorfs 
theorie.46 Het klassicisme van Ostendorf vond hij echter

achterhaald; hij zocht naar een modernere vormgeving. 
Interessant is tegen deze achtergrond de visie die Friedhoff 
op Dudok gaf in zijn in 1926 verschenen monografie over deze 
architect - overigens de eerste die ooit over Dudok verscheen.47 
Hij beschouwde Dudok primair als ruimtekunstenaar, die het 
ideële stelde tegenover het Berlagiaanse rationalisme. Het 
werkelijk moderne van Dudok zag hij in diens driedimensionale 
manier van ontwerpen. Daarbij benadrukte Friedhoff niet de 
openheid, maar de geslotenheid: Dudok begrensde volgens hem 
de ruimte nu ook in de derde dimensie. Het belang van de 
asymmetrie in Dudoks werk relativeerde Friedhoff met een 
verwijzing naar het volkomen symmetrische Hilversumse bad
huis. Volgens hem liet Dudok zich bij zijn keuze voor symmetrie 
of asymmetrie leiden door de situatie. Nadrukkelijk ontkende 
hij echter dat Dudok asymmetrisch dacht en hierbij verwees 
hij naar Ostendorfs theorie van het "symmetrisch denken".48 
De vrijheden die Dudok zich permitteerde beschouwde hij als 
het privilege van een groot kunstenaar.
Behalve met Ostendorf bracht hij Dudok in deze monografie 
ook in verband met de Barok als toppunt van ruimtekunst.49 
Het atectonische van deze architectuur werd voor Friedhoff 
gerechtvaardigd door het primaat van de ruimte: architectuur 
moest naar binnen en naar buiten ruimtevormend zijn. Daarmee 
verviel de rationalistische eis van constructieve integriteit: in- 
en exterieur hoefden niet eikaars complement te zijn omdat 
de ruimtelijke eisen binnen en buiten verschilden. Overigens 
benadrukte Friedhoff dat barokke plattegronden bij alle 
ruimtelijke complexiteit toch altijd een heldere - symmetrische - 
grondvorm hadden: "Een eenvoudig grondplan hoeft nog niet 
ééncellig te zijn, ook veelcellige gebouwen gebouwen zooals 
ziekenhuizen enz. kunnen in grondvorm eenvoudig en helder 
zijn en moeten dat ook zijn, willen ze aan alle eischen vol
doen".50
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F. Ostendorf, voorbeeldontwerpen voor een universiteitsgebouw.
uit: F. Ostendorf, Theorie des Architektonischen Entwerfens, Berlijn 1918-2 / dl.3, p. 284-285.
Ostendorf geeft hier een negatief (boven) en een positief (onder) voorbeeld. Een romantische groepering wordt vervangen door een strenge ordening.

G. Friedhoff, Ontwerp prijsvraag Polytechnische School Reval (1924), plattegrond begane grond en voorgevel, 
uit: archief Friedhoff, NAi afd. Collectie

Ruimtekunst versus rationalisme: praktijk

In de ontwerpen van Friedhoff wordt duidelijk hoe al deze 
invloeden samenvloeiden tot een architectuur waarin moderne 
ontwikkelingen verzoend werden met de Beaux-Arts-principes. 
Zijn plattegronden bleven ook na zijn studietijd gekenmerkt 
door een formele ordening, gebaseerd op symmetrie en axialiteit. 
Ze zijn steeds ruim en overzichtelijk van opzet, vaak met één 
of meerdere binnenhoven. Door de symmetrie—assen samen 
te laten vallen met deuren, verbindende gangen en andere 
circulatieruimtes streefde hij naar duidelijkheid voor de bezoeker. 
Deze circulatieruimtes namen dan ook in zijn plattegronden 
opvallend veel plaats in.
Asymmetrische plannen veroordeelde hij om hun onover
zichtelijke "kaleidoscopische samenstelling".51 Zo vond Fried
hoff dat Berlage de indeling van zijn Haagse Gemeentemuseum 
te veel door functionele eisen had laten bepalen. Het streven 
naar zo kort mogelijke verbindingen had volgens hem geleid 
tot onoverzichtelijkheid.52

De Beaux-Arts-planning bleef het duidelijkst zichtbaar bij 
de grotere projecten als het prijsvraagontwerp voor een 
Polytechnische School in Reval (= het huidige Tallinn in 
Estland, 1924), het prijsvraagontwerp voor het 
Volkenbondspaleis (Genève 1927) en het Diaconie-weeshuis 
in Amsterdam (1928-1933).
Maar ook kleinere projecten tonen de Delftse invloed. Het 
studieontwerp "woonhuis voor een architect" (± 1930) laat zien 
dat Friedhoff zelfs op kleine schaal symmetrie-assen en 
binnenhoven toepaste. In de praktijk was de speelruimte kleiner, 
maar ook in het landhuis te Baam (1934-1935) zijn de ruimtes 
overzichtelijk gerangschikt langs een lange gang, uitmondend 
in een "passende climax", de woonkamer. De aula op de nieuwe 
begraafplaats in Haarlem (1937) is een perfecte demonstratie 
van het Beaux-Arts-systeem op miniatuurschaal: het kleine 
gebouw heeft een ingewikkeld circulatiesysteem op basis van 
een strenge axiaalsymmetrie.
Het raadhuis van Enschede (1929-1933) toont hoe Friedhoff 
de invloed van Dudok vertaalde. De compositie is iets vrijer

dan in eerdere ontwerpen, hoewel enkele duidelijke hoofdassen 
de basis blijven vormen. In het interieur van het representatieve 
deel relativeerde Friedhoff naar analogie van het Hilversumse 
raadhuis de gebruikelijke monumentale as door hem als het 
ware twee keer om te buigen en daardoor een "feestelijke 
wijdlopigheid" te verkrijgen53
Daarnaast is in het interieur van het Enschedese raadhuis 
zichtbaar hoe Friedhoff het bij Dudok herkenbare nieuwe 
concept van de continue ruimte verzoende met de gesloten 
ruimteopvatting van de Beaux—Arts. Hij liet zich daarbij 
inspireren door barokke ruimteopvattingen die, zoals is gebleken, 
ook het Beaux-Arts-systeem hadden beïnvloed. Een gang op 
de eerste verdieping staat in open verbinding met de grote hal. 
Hoewel de muur hier verdwijnt, blijft door een sterk licht
donker contrast toch een ruimtelijke scheiding gehand-haafd: 
Friedhoff bouwde naar eigen zeggen met "licht- en 
schaduwblokken".54 Waar bij het Nieuwe Bouwen een uniforme 
lichtval de ruimtelijke continuïteit benadrukte, onderstreepten 
bij Friedhoff lichtcontrasten een strenge ruimtelijke hiërarchie; 
"een geordend geheel van licht- en ruimtecontrasten".55 
Zeer duidelijk wordt de barokinvloed zichtbaar bij de aula 

in Haarlem en de First Church of Christ Scientist (Amsterdam 
1937), waar licht binnenvalt uit een verborgen raam; een typisch

G. Friedhoff, ontwerp prijsvraag Volkenbondspaleis Genève (1927). 
uit: archief Friedhoff, NAi afd. Collectie
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G.Friedhoff, Diaconieweeshuis Amsterdam (1928-1933).
Vogelvlucht vanaf achterzijde (boven).
uit: collectie Tentoonstellingsraad, NAi afd. Collectie.
Plattegrond begane grond (links).
uit: H. Berlage, Moderne Bouwkunst in Nederland, Rotterdam 1934 / dl. 17, 
p.50.

G. Friedhoff, Schetsontwerp woning voor een architect op het platteland (ong. 
1930), plattegrond en zijgevel (linksonder), 
uit: R.K. Bouwblad 1931/32, p. 364.

G. Friedhoff, landhuis Baant (1934), gevels en plattegrond (rechtsonder), 
uit: Bouwkundig Weekblad 1936, p. 217.
Er zijn twee duidelijke hoofdassen: de ene verbindt de entree via de gang 
met de woonkamer, de andere verbindt garage en serre met de woonkamer. 
Omdat de assen samenvallen met gangen en deuren zijn ze ook praktisch 
ervaarbaar.

DLAA BtOAntOBOnO

G. Friedhoff, Aula op de Nieuwe Begraafplaats in Haarlem (1937)

Interieur (boven)
Exterieur (rechtsonder)
uit: archief Friedhoff, NAi afd. Collectie

Plattegrond (linksonder)
uit: Bouwkundig Weekblad 1937, p. 438.
Legenda: 1 aula 2 opbaarruimte 3 wachtruimte dragers
4 wachtruimte familie 3 ingang familie 6 ingang bezoekers 7 wachtruimte 
bezoekers.
Friedhoff scheidt de begrafenisstoet in vier stromen met elk een eigen ingang 
en een eigen routing. Uiteindelijk gaat iedereen samen achter de kist aan het 
gebouw uit.
De verschillende stromen doorlopen elk de volgende ruimtes: 
bezoekers: 7-6-1-2; familie 5-4-1-2; dragers 3-2; lijkkist 2.

I
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G. Friedhoff, Raadhuis Enschede (1929-1933) exterieur ingangszijde. 
uit: archief Friedhoff, NAi afd. Collectie

barokeffect. Ook de lichtgeronde muren in veel van Friedhoffs 
interieurs, die de bezoeker leiden en ruimtes optisch met elkaar 
verbinden, verraden barokinvloed.
De atektonische ontwerpopvatting die uit dit alles spreekt 
overheerst ook in de exterieurs. Volgens Beaux-Arts-recept 
maakte Friedhoff slechts de hoofdlijnen van de plattegrond 
naar buiten zichtbaar. Constructieve integriteit wijkt voor 
Ostendorfs "monumentale eenheid van verschijning". Het te 
veel laten zien van functionele en constructieve details leidde 
volgens Friedhoff tot verbrokkeling. Dergelijke details verborg 
hij liever. Al zijn gebouwen hebben heldere, geometrische 
vormen. De kubische geslotenheid van de bouwlichamen wordt 
versterkt door een gesloten gevelopbouw met een klassieke 
driedeling in basement, raamzóne en een architraaf in de vorm 
van een ver uitstekende dakrand.
De aula in Haarlem laat duidelijk zien dat Friedhoff formele 
integriteit stelde boven constructieve integriteit. In het interieur 
zorgt een schijnkoepel van stucwerk, schijnbaar rustend op 
betonnen zuilen maar in werkelijkheid hangend aan onzichtbare 
trekstangen, voor een sterke ruimtelijke eenheid. Het exterieur 
is een eenvoudige bakstenen cilinder, waarbij de koepel door 
hoog opgaand muurwerk aan het zicht onttrokken is. Zo gaan 
in veel van zijn gebouwen achter baksteengevels ijzer- en 
betonconstructies schuil. De First Church of Christ Scientist 
heeft zelfs een geheel stalen draagconstructie. Friedhoffs keuze 
voor baksteen als bekledingsmateriaal werd veel meer door 
esthetische dan door technisch-constructieve redenen bepaald. 
Ook het exterieur van het Enschedese raadhuis verraadt een 
duidelijk formeel concept. De twee zijvleugels zijn opgevat 
als gesloten blokken, ook al bevatten ze ruimtes van zeer 
verschillende dimensies (zoals de twee verdiepingen hoge grote 
hal). Het belang van de ingangspartij als verbindend element 
is benadrukt door deze een grotere hoogte te geven, maar dat 
kon alleen bereikt worden door een verhoogde zolder.

G. Friedhoff, Raadhuis Enschede (1929-1933) plattegrond begane grond, 
uit: Bouwkundig Weekblad 1933, p. 250.

W.M. Dudok, Raadhuis Hilversum, 
plattegrond.
uit: G. Friedhoss, W.M. Dudok, 
Amsterdam 1928, ill 42.

Invloed van Dudok is zichtbaar in de manier waarop 
bouwblokken in elkaar lijken te grijpen. Maar in tegenstelling 
tot Dudok, die op deze manier een vrije groepering van 
bouwmassa's bereikte, versterkte Friedhoff hierdoor juist de 
geslotenheid van het exterieur. Waar Dudok bij zijn Hilversumse 
raadhuis de toren gebruikte als vertrekpunt voor een centrifugale 
compositie stelde Friedhoff de toren in Enschede juist centraal. 
Ondanks de door de situatie veroorzaakte onregelmatigheden 
overheerst daardoor de indruk van een symmetrische ordening 
met een overheersende middenpartij en twee, zij het enigszins 
verschoven, zijvleugels.

Karakter en type

"Een kunstwerk ontstaat eerst dan , wanneer degeen, die zich 
aan de oplossing van de vele praktische en technische eisen

G. Friedhoff, Raadhuis Enschede 
(1929-1933); interieur grote hal. 
uit: archief Friedhoff,
NAi afd. Collectie.

van de opgave zet, de geestelijke inhoud van deze opgave kan 
doorgronden, wanneer deze levend bij hem is geworden en 
in zijn verbeelding karakter heeft gekregen. Dan moet hij de 
gave hebben aan dit karakter (...) vorm te geven" (Friedhoff, 
1935).“
Net als Evers hanteerde Friedhoff vaak het begrip "karakter". 
Het vormde zelfs de kem van de kritiek die hij op de archi
tectuur van zijn tijd had. Een te direct uitgaan van functie en 
constructie - het rationalisme van Berlage en het Nieuwe 
Bouwen - of juist een te vrij gebruik van vormen - de 
Amsterdamse School - leidde volgens hem tot een verwarde 
gebouwtypologie: "daardoor zien we kerken die op 
elektriciteitscentrales of gymnastieklokalen lijken, huizen die 
kerken zouden kunnen zijn, fabrieken die paleizen en scholen 
die fabrieken zijn"?7 Een gelijkluidende waarschuwing had 
Evers overigens al in 1891 laten horen?8
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G. Friedhoff, First Church of Christ Scientist in Amsterdam (1937); exterieur 
uit: archief Friedhoff, NAi afd. Collectie

G. Friedhoff, First Church of Christ Scientist in Amsterdam (1937); 
plattegronden.
uit: Bouwkundig Weekblad 1938, p. 150.

Verschillende oudleerlingen van Evers hanteerden als reactie 
hierop een soort modem historisme. Ze profiteerden van het 
gevarieerde architectonische klimaat in Nederland door de 
verschillende stijlen te verbinden met bepaalde opgaven. 
Friedhoffs reactie ging verder. Al in de plattegrond werd volgens 
hem het karakter van een gebouw bepaald. Daarbij verwees 
hij naar Evers, die uitging van "de planindeeling en de daarbij 
behorende karakteristieke opbouw en ruimtewerking...
Uit zijn ontwerpen spreekt de wil om door het weglaten van 
ornament de bouwvolumes zelf te laten spreken en door deze 
bewust te manipuleren te komen tot een gebouwtypologie.

Daarmee trok hij de lijn van zijn studieontwerpen door. Om 
dit typologische denken te illustreren maakte hij een vergelijking 
met muntstukken. Een gulden hield steeds de zelfde vorm (rond) 
en indeling (kop en munt) hoewel de voorstelling kon wisselen. 
In de beperkte marge van de wisselende voorstelling kon het 
karakter van de tijd zich uiten, maar de typologie bleef onaan 
tastbaar.61 Een dergelijke bewuste poging tot codificermg van 
de architectonische vorm, die zich vooral in zijn ontwerppraktijk 
openbaarde, was in Nederland ongewoon. Dit in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld Frankrijk, waar de vergaande formalisering 
van het Beaux-Arts-ontwerponderwijs al rond 1800 bij Durand

G. Friedhoff, First Church of Christ 
Scientist in Amsterdam 1937); 
interieur.
uit: archief Friedhoff, NAi afd. 
Collectie.

had geleid tot het ontstaan van een aantal plattegrondtypes die 
waren verbonden met bepaalde gebouwsoorten.62 
Door manipulatie van bouwvolumes kon Friedhoff dit repertoire 
nog aanmerkelijk verfijnen. Dudok, die zich geheel op de 
ongeomamenteerde bouwvolumes richtte, was daarbij een 
belangrijke inspiratiebron. In plaats van diens vrije expressie 
stelde Friedhoff echter Ostendorfs eis van de eenvoudige 
hoofdvorm als vertaling van de functie van het gebouw. Ook 
de vormgeving en plaatsing van deuren en ramen liet hij daarin 
meespelen. Zo gebruikte hij architectonische vormen letterlijk 
als een taal om een expressie van de functie te geven. Daarbij 
maakte hij zoveel mogelijk gebruik van bestaande conventies, 
die gemodificeerd konden worden.
Een goed voorbeeld van deze abstracte ontwerpwijze is de First 
Church of Christ Scientist in Amsterdam. Om duidelijk te maken 
dat het hier een religieus gebouw betrof koos Friedhoff voor 
de klassieke basilica-vorm. Dat dit een puur formele abstractie 
was blijkt uit de invulling die hij aan dit vormconcept gaf. De 
functionele eisen van de Scientist-cultus verschillen van die 
van de traditionele godsdiensten. Niet de eredienst maar het 
onderwijs staat er centraal. Van het middenschip maakte hij 
dus een gehoorzaal en in de "zijbeuken", niet zoals gewoonlijk 
open naar het schip, bracht hij de leslokalen onder. De 
functionele nadelen van lange looplijnen en een problematische 
geluidsisolatie nam hij daarbij voor lief.63
Buiten liet hij elke vorm van voor kerken gebruikelijke decoratie 
weg; zelfs een toren ontbreekt. Details als de ongebruikelijke 
ronde ramen in de middenbeuk spreken daardoor duidelijker 
en doen vermoeden dat het hier geen gewone kerk betreft. 
De in dezelfde tijd ontworpen Nederlands-Hervormde kerk 
aan de Middenweg in Amsterdam (1937) heeft wel een toren 
en traditionele, rechthoekige ramen.
De aula in Haarlem bestaat uit een cylinder, al bij de Romeinen 
de gebruikelijke vorm voor een grafkapel, gecombineerd met 
de traditioneel-christelijke kruisvorm. Het landhuis in Baam 
herinnert in zijn langgerekte vorm en het typische dak aan 
traditionele boerderijbouw. Daarmee gaf Friedhoff het huis 
een passend "landelijk" karakter, dat in de detaillering verder 
uitgewerkt werd. Een traditioneel halfrond boerderijraam 
versterkt de landelijke associaties. Zoals in al zijn woning
ontwerpen paste Friedhoff verder een erker toe als symbool 
van huiselijkheid.
Bij het raadhuis in Enschede gaf Friedhoff uitdrukking aan 
het dualistische karakter van het moderne gemeentebestuur 
door twee gelijkvormige vleugels, een administratief en een 
representatief gedeelte, te verbinden door een hogere 
middenpartij met toren, die de waardigheid van het geheel 
benadrukt. Details als ramen - in het representatieve deel smal 
en hoog, in het administratieve deel laag en gedrukt - duiden 
toch een functioneel onderscheid aan.
Ook het interieur werd bij het oproepen van een karakteristiek 
beeld betrokken. Moest het exterieur een totaalbeeld geven, 
in het interieur was meer nuancering mogelijk. Opvallend in 
alle gebouwen van Friedhoff zijn de eerder genoemde sterke 
licht- en ruimtecontrasten, die elke ruimte een eigen karakter 
geven. Om het zo gecreëerde totaalbeeld niet te verstoren hield 
Friedhoff ook de aankleding van zijn gebouwen in eigen hand. 
Interieurs inclusief meubels ontwierp hij vaak zelf - de opleiding 
in Delft omvatte ook de "decoratieve kunsten" -, in samen
werking met enkele vaste interieurontwerpers.
De totale controle tot in het kleinste detail die uit zijn gebouwen 
spreekt is te beschouwen als een verwezenlijking van het door

Evers in zijn rede van 1902 geformuleerde ideaal van het 
"Gesamtkunst werk".

Conclusie

"We leiden niet, maar worden geleid", zo constateerde Friedhoff 
in 1925.64 Hij refereerde hiermee aan de moeilijke positie van 
de architectuur in een wereld van snelle maatschappelijke, 
technische en culturele veranderingen.
Aangetoond is dat het verlangen naar een leidende rol van de 
architectuur in dit proces, zoals verwoord in dit citaat, te 
verklaren is uit de academische opleiding van Friedhoff. Hoewel 
het belang van de academische impuls die vooral Evers het 
Delftse architectuuronderwijs had gegeven zeker in vergelijking 
met omliggende landen slechts relatief is bleek uit het denken 
en handelen van Friedhoff dat hij in ieder geval blijvend door 
zijn opleiding beïnvloed werd.
Dit opent de mogelijkheid dat een dergelijke invloed ook bij 
andere leerlingen van Evers doorwerkte.65 Daaronder zijn tot 
nu toe moeilijk plaatsbare architecten als G. Bremer,
F. Peutz, D. Roosenburg, J. Klijnen en A. van der Steur. Hun 
oeuvre kan met de hier aangereikte criteria - esthetische 
opvatting, axiaal ontwerpen, de karakteristieke vorm - misschien 
beter worden geïnterpreteerd.
De omvang van die invloed kan pas na uitgebreider onderzoek 
worden vastgesteld. De essentie ervan, het primaat van een 
puur formeel architectonisch ontwerpsysteem en het hierin 
integreren van externe factoren door ze te coderen in 
architectonische vormen, biedt een tegenwicht tegen het 
technische en sociale determinisme van waaruit de geschiedenis 
van de Nederlandse architectuur van de twintigste eeuw vaak 
is geïnterpreteerd.

* Sinds 1986 werkt Jean Paul Baeten (1960), afgestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden, als arcbitectuurhistoricus bij de afdeling collectie 
van het Nederlands Architectuurinstituut. In die functie leverde hij een bij drage 
aan de catalogi bij de tentoonstellingen over A.N. Godefroy en J.D. Zocher. 
Hij studeerde af op een onderzoek naar het werk van G. Friedhoff, H.T. Zwiers 
en A. van der Steur.

Noten
1. JU. van den Broek / G. Friedhoff, Nederlandse Architectuur. Uitgevoerde 

werken van Bouwkundige Ingenieurs in opdracht van de Vereniging van 
Delftse ingenieurs b.i., Amsterdam 1956, p. 7

2. G. Friedhoff (1892-1970). Geboren in Rotterdam. Van 1911 tot 1919 
studie aan de TH Delft, afdeling Bouwkunde. Van 1919 tot 1922 werkzaam 
bij de Rijksgebouwendienst. Van 1922 tot 1929 docent aan de afdeling 
bouwkunde van de MTS in Haarlem. In 1924 oprichter van het tijdschrift 
Bouwen, waarvan hij tot de opheffing in 1926 hoofdredacteur was. Van 
1926 tot 1929 hoofd afdeling Stadsuitbreiding van de gemeente Haarlem. 
Na bekroning van zijn raadhuisontwerp voor Enschede in 1929, wat hem 
zijn eerste grote opdracht opleverde, in datzelfde jaar vestiging als 
particulier architect. In 1938 stadsarchitect van de gemeente Haarlem. 
Van 1946 tot 1957 rijksbouwmeester.
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3. H. Evers (24 nov. 1855 - 1 nov. 1929). Geboren in Ellecom (Gelderland).
Opleiding aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten bij de klassiek 
georiënteerde architect H.P. Vogel en aan de Academie van Schone Kunsten 
in Antwerpen. Daarna werkzaam bij de Vlaamse architect L. Baeckelmans 
en in Brussel. Vervolgens werkzaam bij L. Hoffman in Wenen, waar 
hij meewerkte aan de Ringstrasse. In 1885 medewerker van de Hongaarse 
architect N. Ybl. . .
1887-1902 leraar aan de Academie van Beeldende Kunsten en I ecnniscne 
Wetenschappen te Rotterdam. In 1901 publicatie van "De Geschiedenis 
van de Bouwkunst in Hare Hoofdtijdperken'1. Van 1902-1926 hoogleraar 
schone bouwkunst en geschiedenis der bouwkunst aan de TH in Delft, 
afdeling Bouwkunde. Belangrijkste werken: Remonstrantse Kerk m 
Rotterdam (met I.P. Stok) en het raadhuis van Rotterdam (1913-1920). 
(bron: J. Wattjes, "In memoriam prof. Henri Evers” in Bouwbedrijf 1929, 
p. 444-445)

4. A. de Groot, "Rationeel en functioneel bouwen in tent.cat.
Het Nieuwe Bouwen. Voorgeschiedenis, Delft 1982, p. 49
Naast Evers was ook de inbreng van de andere hoogleraar J. Klinkhamer 
belangrijk. Klinkhamer doceerde van 1899 tot 1924 utiliteitsbouw. De 
"schone bouwkunst" die Evers doceerde stond in Delft echter in hoger 
aanzien. n . o

5. H. Evers, De Architectuur in Hare Hoofdtijdperken, Rotterdam 1916-2,
p. 642 J ,
Volgens G. Friedhoff stelde Evers in zijn onderwijs de plattegrond centraal. 
Pas als die goed was keek hij naar de rest
(G. Friedhoff, "Schone herinneringen uit een omstreden verleden in 
Katholiek Bouwblad 1966, p. 608-614).

6. H. Evers, op. dt. [noot 5], p. 639 ....
Friedhoff vatte Evers' lessen als volgt samen: "De planindeelmg en de 
daarbij behoorende karakteristieke opbouw en ruimtewerking..." (G. 
Friedhoff, "Ir. I. Duiker" in Bouwkundig Weekblad 1935, p. 85

7. "... de ruimtelijke werking, waarvan ik de grondslagen reeds van mijn 
zo hooggewaardeerde leermeester, prof. Henri Evers, had geleerd... (G. 
Friedhoff, "Hoe het was, hoe het is en hoe het worden zal" in Bouwkundig 
Weekblad 1959, p. 62T) zie ook: G. Friedhoff, op. cit. [noot 5[

8. A. de Groot, op. dt. [noot 4], p. 49 ,
9. AJ. van der Steur, "In memoriam prof. Henri Evers in Bouwkundig 

Weekblad 1929, p. 353
10. Het onderwijs in Delft in de periode Evers werd op clichématige wijze 

afgedaan als formalistisch en achterhaald. Zie b.v. SJ. van Embden, "Prof- 
ir. Granpré Molière 25 jaar hoogleraar" in Bauw 1949, p. 758-762 en
I. Vriend, Links bouwen rechts bouwen, Amsterdam 1974, p. 87

11. A. de Groot, op. cit. [noot 5], p. 49
12. De hier volgende samenvatting van het Beaux-Arts-systeem is gebaseerd

op de volgende bronnen: .
D. van Zanten, "Le Système des Beaux-Arts", Architectural Design Profiles 
nr. 17, s.a.
A. Drexler (ed.), The architecture ofthe Ecole des Beaux-Arts, Londen 
1977
C. van de Ven, Space in Architecture, Amsterdam 1978, p. 49 e.v. ("The 
French Academy”)
D. D. Egbert, The Beaux-Arts tradition inFrench Architecture, Princeton
1980 J ,

13. I.N.L. Durand, Précis des Leçons de l'architecture données a I Ecole 
Polytechnique (2 dln.), Parijs 1802-1805
NB Hoewel Durand doceerde aan de Ecole Polytechnique waren zijn 
lessen geheel gebaseerd op het Beaux-Arts-systeem (vgl. A. Drexler, 
op.cit. [noot 12], p. 117).

14. A. Drexler, op. dt. [noot 12], p. 232 e.v.
15. C. van de Ven, op. cit. [noot 12], p. 59-60
16. Een goede historische analyse van de betekenis van dit begrip in de Beaux- 

Arts-theorie geeft Egbert, op. cit. [noot 12], p. 121 e.v. ("Character )
17. J.N.L. Durand, op. dt. [noot 13]

J. Guadet, Eléments et théories de l'Architecture, Parijs [19Ü1-1904J
18. H. Thunissen, " Tentoonstelling van Praktische Studie in de Ridderzaal 

te s'-Hage" in Bouwen apr.-sept 1924, p. 89-90
19. SJ. van Embden, op. cit. [noot 10], p. 759
20. H. Thunissen, op. cit. [noot 18]
21. Voor de institutionele geschiedenis van de Delftse bouwkunde-opleiding 

zie W. Annema, Het Huis Bouwkunde, Delft 1973, p. 6-21 ("Periode 
II 1864-1905") en p. 24-29 ("Periode 1905-1921”)
A. de Groot gaat meer inhoudelijk in op de overgang van Polytechnische 
School naar Technische Hogeschool en de rol van Evers en Klinkhamer 
daarbij (A. de Groot, op. dt. [noot 5], p. 46-50

22. W. Annema, op. dt. [noot 21], p. 18-19
23. H. Evers, Het nut der historische studiën tot de vorming van den architect, 

Delft 1902
24. idem, p. 4-5
25. H. Thunissen, op. cit. [noot 18]
26. H. Evers, op. dt. [noot 23], p. 20
27. Zie hiervoor W. Annema, op. dt. [noot 21] .

Concrete gegevens over de inhoud van het onderwijs in de periode Evers 
ontbreken, omdat in het archief van de afdeling Bouwkunde het eerste 
kwart van de twintigste eeuw ontbreekt. Men is daarom aangewezen op 
"circumstantial evidence": werk van studenten, (schaars) commentaar 
van tijdgenoten en Evers' eigen praktische en theoretische werk.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.

36.

W. Annema, op. dt. [noot 21], p. 27
G. Friedhoff, op. dt. [noot 5]
zie ook: G. Friedhoff, op. dt. [noot 6]
H. Evers, op. cit. [noot 23], p. 16 
idem, p. 4
AJ. van der Steur, op. dt. [noot 9], p. 354
Volgens Evers werd de "moreele betekenis van het gebouw weergegeven 
door de vorm van de plattegrond (H. Evers, op. cit. [noot 23], p. 16). 
H. Thunissen, op. cit. [noot 18], 89-90
G. Friedhoff, op. dt. [noot 7] ,
G. Friedhoff, "De chaos in het bouwbedrijf', in Bouwen eerste halve 
jaargang 1924, p. 151 (over het architectuuronderwijs).
G. Friedhoff, "Buitenlandsche lof' in Bouwen apr.-sept. 1924, 
p. 76 (onderscheid tussen kunstenaar en vakman).
Voor een algemeen overzicht van de Scandinavische invloed op de 
Nederlandse architectuur van het interbellum, zie: J. Vriend, Nieuwere

Herenhuizen in beton

een vergeten woningbouwexperiment in Haarlem

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

architectuur, Bussum 1957, p. 175 e.v..
Tekenend voor de invloed in Delft is het feit dat de opvolger van H. Evers, 
D F Slothouwer, zelf in Delft opgeleid, in 1924 in Delft promoveerde 
op het proefschrift Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in
Denemarken. , „ j - • i.
Friedhoff zelf publiceerde veel artikelen over de Scandinavische 
architectuur. Een goed voorbeeld is "Architectuur in de Scandinaafsche 
landen" in Katholiek Bouwblad 1933, p. 321-326. , , .
Zie verder J.P. Baeten, De Groep Friedhoff en de Delftse School, Leiden 
1987 (ongepubliceerde doctoraalscriptie), p. 50 e.v.
D.F. Slothouwer, "Enige notities over het raadhuis van Stockholm in 
Bouwkundig Weekblad 1921, p. 249-254
G. Friedhoff, "Het stadhuis te Stockholm" m Bouwkundig Weekblad 19ZJ,

45.

46.

47.
48.
49.
50.

51.

52.

53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60. 
61. 
62.
63.

64.
65.

p.'436-44?
I.F. Staal, "Bouwen I" in Architectura 1924, p. 42-43 
Friedhoff schreef zelfs de allereerste Dudokmonografie:
G. Friedhoff, W.M. Dudok, Amsterdam 1928 . .
G. Friedhoff, "Onze moderne tijd en zijn plaats in de geschiedenis in 
Bouwen apr-sept. 1924, p. 49-55
G. Friedhoff, "Boekbespreking H. Sörgel, Architekturaesthetik in Bouwen 
apr.-sept. 1925, p. 153-154
G. Friedhoff, "Prof. Henri Evers 70 jaar" in Bouwen okt. 1925-maart
1926, p. 81 , t
Voor een historisch overzicht van deze ruimte-esthetika zie:
C. van de Ven, op. dt. [noot 12], p. 90-93 en 114 
Volgens Van de Ven trachtte de school van de Duitse Ruimte-esthetica 
zich rond de eeuwwisseling te onttrekken aan de beperkingen van het 
Semperiaanse materialisme.
F. Ostendorf, Theorie des architektonischen Entwerfens (3 dln.), Berlijn 
1918-2. Ostendorf sneuvelde op nog jonge leeftijd in 1917 tijdens WO 
I. Daardoor verschenen posthuum slechts deze drie delen van wat 
oorspronkelijk had moeten heten "Sechs Bücher vom Bauen .
In Delft is de tweede druk uit 1918 aanwezig.
Overigens verscheen deel I, de "Einführung", al in 1913 en hieraan werd 
een uigebreide (anonieme) boekbespreking gewijd in De Bouwwereld 
1913, p. 312-316. .................
H. van Bergeijk, "De come-back van Paul Schmitthenner" m Archis 1986 
(5), p. 32
G. Friedhoff, op. cit. noot 41]
G. Friedhoff, op. cit. 39], p. 13 
G. Friedhoff, op. cit. [noot 39] 
idem, p. 13
idem, p. 13
zie: G. Friedhoff, op. cit. [noot 41], p. 153-154
Friedhoff heeft het hier over het eeuwige probleem van de architectuur,
nl. dat een gebouw zowel de binnen- als de buitenruimte moet vormgeven.
G. ' Friedhoff, "De prijsvraag voor een gebouw van de Volkenbond" in 
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift dl. 741927, p. 246-251. Friedhoff 
uitte hier kritiek op de asymmetrische groepering van het ontwerp van
H. Meyer.
G. Friedhoff, "De nieuwe musea in Den Haag en Rotterdam" in Elsevier s 
Geïllustreerd Maandschrift dl. 90 1935, p. 391-392 
G. Friedhoff, op. cit. [noot 39], p. 23-24
"Het nieuwe stadhuis te Enschede" in Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche Courant aug. 1932 
G. Friedhoff, op. cit. [noot 52] 
idem, p. 388
G. Friedhoff, op. cit. [noot 39], p. 9 
A. de Groot, op. cit. [noot 4], p. 49
I. P. Baeten, op. cit. [noot 36], p. 51-52
G. Friedhoff, "Buitenlandsche lof' in Bouwen apr.-sept. 1924, p. 76 
G. Friedhoff, op. cit. [noot 6]
J. N.L. Durand, op. cit [noot 17],
G. Friedhoff, "First Church of Christ Scientist te A'dam" in Bouwkundig 
Weekblad 1938, p. 147-151
G. Friedhoff, op. dt. [noot 41]
Een eerste poging daartoe werd door de auteur van dit artikel gedaan 
in op. cit. [noot 36], In deze scriptie wordt het werk van G. Friedhoff,
H. Zwiers en A. van der Steur onderzocht op sporen van hun Delftse 
opleiding. Zij worden als "academisch traditionalisten" geplaatst tegenover 
het ''ambachtelijk traditionalisme” van Kropholler en de architecten rond 
Granpré-Molière.

Wim de Wagt*
In de Haarlemse villawijk Zuiderhout is aan het begin van de 
jaren twintig op bescheiden schaal geëxperimenteerd met 
betonwoningbouw. De acht herenhuizen die in 1923-24 aan 
de Crayenesterlaan naar ontwerp van het architecten-duo Johan 
Brouwer en J.C. Brand jr. werden gebouwd, zijn echter tot 
nog toe aan de aandacht van architectuurhistorici ontsnapt. Dit 
is jammer, want het project betekent een interessante aanvulling 
op onze kennis van de vroeg-20stfc-eeuwse betonbouw in 
Nederland.

'Holblokbetonsteenen'

In december 1921 zetten zij een "Plan tot het bouwen van vier 
blokken van vier heerenhuizen..." op papier.1 De woningen 
moeten worden gebouwd in "holblokbetonsteenen", meldt de 
bouwaanvraag. Het in Amsterdam gevestigde architectenduo 
dient op 4 februari van het daaropvolgende jaar een 
bouwaanvraag in bij de gemeente Heemstede. Het villapark 
waar de huizen staan bevond zich namelijk tot aan 1927, het 
jaar van de annexatie door Haarlem, op het grondgebied van 
Heemstede. Nadat het college van B en W de bouwvergunning 
heeft afgegeven (27 april 1922) -overigens voor slechts twee 
blokken van vier- worden de woningen in 1923 en 1924 
opgeleverd.2

Blok met vier herenhuizen (nrs. 57-63), Haarlem, 1923-24, arch. Joh. Brouwer 
en J.C. Brand. Foto: W.A. de Wagt, 1990.

Blok met vier herenhuizen (nrs. 41-47), Haarlem, 1923-24, arch. Joh. Brouwer 
en J.C. Brand. Foto: W_A. de Wagt, 1990.
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Blok met vier herenhuizen, Haarlem, 1923-24, arch. Joh. Brouwer en J.C. 
Brand, detail huis nr. 47. Foto: WA de Wagt, 1990.

Vervolgens blijft het stil. Voor zover mij bekend is geen enkele 
publikatie aan het project gewijd. Dit is opmerkelijk, omdat 
de huizen behoren tot de eerste voorbeelden van toepassing 
van beton in de particuliere woningbouw. Het gebruik van 
"holblokbetonsteenen" betekende een experiment met een stapel- 
bouwysteem voor beton, dat in ons land —voor zover bekend— 
voor herenhuizen of villa's ongebruikelijk was. Daarentegen 
hebben soortgelijke experimenten in de volkswoningbouw, 
namelijk de bekende betonwijken in onder meer Amsterdam, 
Rotterdam en Den Haag, de afgelopen jaren wél de nodige 
aandacht gekregen, met name dankzij Marieke Kuipers (Bouwen 
in beton, Experimenten in de volkshuisvesting 1900-1940', 
1987).3 Daar komt bij dat het Zuiderhoutpark, dat aan het begin 
van deze eeuw als villapark door de 'Exploitatie Maatschappij 
van Onroerende Goederen "Zuiderhout" tot ontwikkeling weid 
gebracht, niet bepaald een uithoek is. Vanaf de bouw van de 
eerste villa's en landhuizen is het gebied een pleisterplaats 
geweest voor architecten en architectuurliefhebbers. Zo liet 
de bekende architect J.B. van Loghem (1881-1940) er een groot 
deel van zijn vroege werk na, waaronder het monumentale 
woningbouwcomplex Tuinwijk-Zuid (1920-1922). Brouwer 
en Brand zagen hun betonwoningen bovendien gerealiseerd
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in een periode (begin jaren twintig) van grote bouwactiviteit 
in het park. De oorzaken voor het gebrek aan belangstelling 
dat hun project ten deel viel zijn moeilijk te achterhalen, 
misschien ligt de sleutel tot de oplossing van dit vraagstuk in 
de bestudering van de betonnen huizen zelf.

Gespiegeld

Zoals gezegd zijn de huizen ondergebracht in twee blokken 
van vier, dus vier onder één kap. Oorspronkelijk was het de 
bedoeling vier van dergelijke blokken te bouwen, maar de 
woningen die de architecten projecteerden aan een parallelle 
weg, de latere Frederik Hendriklaan, vonden om mij onbekende 
redenen geen doorgang. Brouwer en Brand hadden zich te 
houden aan smalle langgerekte percelen. De twee blokken 
worden van elkaar gescheiden door drie percelen die later door 
een andere architect zijn bebouwd.
De blokken bestaan elk uit twee bouwlagen met een plat dak 
en hebben een vrijwel identieke symmetrische opzet. Per blok 
zijn de woningen twee aan twee ten opzichte van elkaar 
gespiegeld, zowel qua exterieur als wat betreft de plattegrond. 
De vier voordeuren zijn ondergebracht in trapsgewijs 
uitgebouwde risalieten, die tot boven de uitkragende dakrand 
reiken; met uitzondering van de buitenste risalieten van het 
noordelijke blok, die even hoog zijn als het dak. De buitenste 
risalieten van beide blokken zijn om de hoek heen gebouwd. 
Tussen de buitenste huizen en de middenwoningen risaleert 
de gevel eveneens trapsgewijs. De risalieten verlenen de gevel 
een verticale geleding die tegenwicht biedt aan de langgerekte 
vorm van de blokken, die wordt geaccentueerd door een brede 
dakoverstek. Dankzij de risalieten, waarin de voordeuren zich 
bevinden, worden de huizen ieder afzonderlijk benadrukt. 
Tegelijk blijft de eenheid van het blok bewaard. Tussen de 
voordeuren van de middelste huizen is een poort gemaakt die 
naar de achtertuinen voert. Doordat de poort tussen twee 
risalieten is geplaatst, wordt een sterk middenaccent verkregen. 
De compositie en detaillering van de gevels -althans op de 
bouwtekeningen, maar daarover later-, lijken te zijn ontleend 
aan klassieke bouwkunst. Zo worden de risalieten waarin de 
deuren zich bevinden boven de dakrand beëindigd door een 
ffonton-achtige bekroning in de vorm van een afgeplatte 
driehoek. Onder de dakoverstek is een verticaal gelede band 
aangebracht, die doet denken aan een fries; dit fries loopt door 
over de frontons. Aan de uiteinden van de frontons zijn rozet
achtige ornamenten aangebracht. Rond de poorten zijn de 
betonstenen -of betonelementen- 'alla rustica' gemetseld. Bijna 
is het alsof we te maken hebben met Italiaanse Palazzo- 
architectuur.

Brouwer en Brand

De discrepantie tussen het gebruik van beton als hoofdmateriaal 
en het gebruik van historiserende stijlelementen is opmerkelijk, 
gezien de verbinding die in die jaren door andere architecten 
wordt gelegd tussen de toepassing van beton en architectonische 
vernieuwing. Brouwer en Brand grepen het bouwmateriaal niet 
aan om ook een vooruitstrevende architectonische vormgeving 
uit te proberen. Dit hadden zij kunnen doen door aan te sluiten 
bij de pogingen die in de periode rond 1920 door ontwerpers 
als Robert van 't Hoff, J.J.P Oud en Jan Wils waren ondernomen 
om de specifieke eigenschappen van beton als uitgangspunt 
te nemen voor een aan de avant-garde kunst ontleende kubis

tische architectuurstijl.4 Brouwer en Brand lijken evenmin 
pogingen te hebben ondernomen om aan te sluiten bij de expres
sionistische vormentaal, waar architecten als M. de Klerk, J. 
Gratama en J. Luthmann met sommige betonontwerpen naar 
streefden.5
Kortom, stilistische innovatie is niet het uitgangspunt geweest 
voor het Amsterdamse architectenduo bij de keuze voor beton. 
Het lijkt erop dat zij de herenhuizen een traditionele waardig
heid en uitstraling hebben willen geven die tegemoet kwam 
aan de gemiddelde smaak op de kopersmarkt.6 
Desalniettemin is sprake van een zeker sculpturale gevel- 
behandeling dankzij de plastische, risalerende hoekoplossingen, 
en elementen als de langwerpige vensters boven de voordeuren, 
die boven de voordeuren nadrukkelijk meewerken aan de 
verticale geleding, en de twee 'plakken' die onder de vensters 
boven de poorten zijn aangebracht. Overigens is het onduidelijk 
of hier gegoten betonelementen zijn toegepast. Ook de 
behandeling van de poorten -met afgeronde hoeken en zwikken- 
doet de vraag rijzen of er in de gevels louter betonstenen zijn 
gebruikt.
De bouwstijl van de betonnen herenhuizen is niet eenvoudig 
te duiden. Het gebruik van classicerende compositiemiddelen 
en stijlkenmerken, de toepassing van expressieve bouwdelen 
zoals verspringende hoekpartijen, en zeker ook de verticale 
belijning van de gevels, waaraan bijvoorbeeld de langwerpige, 
staande vensters nadrukkelijk meewerken, kunnen zijn 
geïnspireerd door de massieve, gedetailleerde architectuur van 
de Wiener Sezession. Hierin werd classicisme gecombineerd 
met Art Nouveau-kenmerken. Ook de glas in lood-ramen in 
de zijgevels, die zijn voorzien van met rood en groen gekleurde 
Jugendstil-motieven, vormen een aanwijzing hiervoor.
Als het gaat om decoratieve gevelbehandelig van betonbouw 
is het interessant om een vergelijking te maken met het 
winkelhuis Gerzon aan de Kalverstraat in Amsterdam, één van 
de eerste gebouwen in Nederland waarin (gewapend) beton 
als hoofdmateriaal is toegepast en in de gevels openlijk wordt 
getoond. 'Modemagazijn Gerzon', dat destijds in de vakpers 
ruime aandacht kreeg, is in 1915-17 gebouwd naar ontwerp 
van de architect Adriaan Moen.7 Uit de grillige vormgeving 
van het exterieur spreekt een verwerking van Art Nouveau 
kenmerken. Het is opvallend dat in de gevels afgeplatte 
driehoeken zijn toegepast die voor het oog worden 'gestut' door 
pilasters. Dit doet denken aan de risalieten bekroond door 
'frontons' van de Haarlemse huizen. Architect Moen heeft het 
beton van de gevels vermengd met zogenaamde Grünstein. 
Door de wijze waarop deze steenslag, een vergruisde harde 
natuursteen in groenachtige kleur, in combinatie met het beton 
is behakt, maken de gevels een ruwe, tactiele indruk. 
Ondanks het stilistisch moeilijk te plaatsen karakter van de 
betonnen herenhuizen zijn qua algemene opzet overeenkomsten 
aan te wijzen met eerdere of vrijwel gelijktijdig gebouwde 
betonwoningen elders in Nederland. Brouwer en Brand volgden 
de opzet van twee bouwlagen en een plat dak die door andere 
architecten werd aangehouden bij betonwoningbouw. Dit 
stramien werd al gehanteerd bij het tiental arbeiderswoningen 
in Spijkenisse uit 1916, die gedeeltelijk uit betonblokken (!) 
waren opgetrokken.8 Dezelfde hoofdopzet werd gevolgd bij 
de bekende gemeentelijke sociale woningbouw-experimenten 
in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Scheveningen, die 
alle uit de jaren twintig dateren. Tot de bouwmethoden die 
werden toegepast behoorde ook blokkenbouw, waaronder het 
systeem 'Isola', een methode die door de Bredase betononder- 
neming IGB tot ontwikkeling werd gebracht.9 Ondanks de

Landhuis Lindeboom, Haarlem, 1919, arch. Joh. Brouwer. Foto: WA de Wast, 
1990.

Woonhuis Verheus, Haarlem, 1918-19, arch. Joh. Brouwer. Foto: W.A. de 
Wagt, 1990.
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overeenkomstige opzet en vergelijkbare stapelbouwmethode 
verschilt het project in Haarlem wat betreft bouwstijl echter 
behoorlijk van deze projecten, die variëren tussen zakelijke, 
kubistische architectuur en Amsterdamse School-stijl.

Johan Brouwer

We weten niet welke positie Brouwer en Brand innamen in 
het architectonische debat van hun tijd. Er zijn mij geen 
uitspraken of artikelen van hun hand bekend. Evenmin is er 
een overzicht mogelijk van hun (gezamenlijke) werk, want 
dit is nimmer geïnventariseerd, laat staan beschreven. De twee 
architecten spelen een betrekkelijk anonieme rol in onze 
architetuurgeschiedenis.
Over Johan Brouwer (1884-1966) is nog het meeste te vinden. 
Dankzij het archief van de Bond van Nederlandse Architecten 
(BNA) te Amsterdam weten we dat hij zeer actief moet zijn 
geweest op het gebied van de sociale woningbouw, vooral na 
de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam. 10 Vanaf ongeveer 
1920, wanneer hij zich vestigt als zelfstandig architect, tot aan 
1923 werkt hij samen met J.C. Brand jr.11 Voorlopig zijn mij 
twee gepubliceerde projecten van hem bekend: een complex 
ééngezinswoningen uit 1931 aan het Raphaelplein en omgeving 
te Amsterdam12, en een blok flatwoningen uit 1961 aan de 
Rapenburgerstraat, eveneens in Amsterdam (in samenwerking 
met de architect C.W. Schaling).13
Blijkens het BNA-archief heeft Brouwer in Haarlem meer 
gebouwd dan de acht betonwoningen alleen. Onlangs zijn twee 
van zijn Haarlemse bouwwerken aan het licht gekomen. In 
de villawijk Bos en Vaart bouwde de Amsterdammer een 
bakstenen hoekhuis (1918-19).14 Uit 1919 dateert een klein 
landhuis aan de Prof. J. Bronnerlaan.15 Deze weg is evenals 
de Crayenesterlaan in het Zuiderhoutpark gesitueerd.
De betonwoningen zijn stilistisch niet gemakkelijk met deze 
woonhuizen, die naar alle waarschijnlijkheid tot het vroegste 
werk van de architect behoren, in verband te brengen. Het huis 
in Bos en Vaart vertoont, vooral dankzij de plastisch behandelde 
voorgevel, die bedoeld lijkt als een veiwijzing naar de 
voorsteven van een schip, kenmerken van de Amsterdamse 
School. Het landhuis aan de Prof. J. Bronnerlaan kenmerkt 
zich door een fijne detaillering en een rijk, gevarieerd 
materiaalgebruik. Decompositie is zowel organisch als lineair 
vormgegeven, op een wijze die invloed doet vermoeden van 
de Art Nouveau.
Slechts één element van de betonwoningen treffen we bij deze 
eerdere projecten aan: het hoog opgemetselde muurdeel dat 
wordt bekroond door een afgeplatte driehoek in de zijgevel 
van het hoekhuis in Bos en Vaart. De strakke symmetrische 
opzet en de classicerende elementen van de betonwoningen 
zijn echter moeilijk te rijmen met de speelse architectuur van 
deze beide huizen. De conlusie op basis van deze projecten 
kan luiden dat Brouwer aan het begin van zijn zelfstandige 
beroepspraktijk niet in één bepaalde stijl heeft gewerkt. Wèl 
kan worden gesproken van een voorkeur voor decoratieve 
architectuur.
Resteert de belangrijke vraag wat de stem van Brouwers 
compagnon in het betonexperiment is geweest.

J.C. Brand jr.

Over de opleiding en loopbaan van J.C Brand staan mij geen 
gegevens ter beschikking.16 Wel zijn mij vier projecten van 
zijn hand bekend, waarvan drie in de omgeving van Haarlem. 
Net zo min als het werk van zijn collega vertonen de ontwerpen 
van Brand een eenduidige stijl. Desondanks kan worden 
vastgesteld dat zijn bouwwerken over het geheel genomen een 
strakkere, minder decoratieve indruk maken dan die van 
Brouwer. Het woningbouwcomplex dat Brand in 1925-26 in 
Hilversum realiseert aan de prof. Poelstraat e.o., demonstreert 
nog de meeste overeenkomsten met de Haarlemse 
betonwoningen.17 De bouwstijl is onder te brengen bij de 
zogenaamde strakke variant van de Amsterdamse School, die 
in de jaren twintig populair was in ons land. De consequent 
doorgevoerde symmetrische gevelcomposities, waarvan de 
horizontale opbouw tegenwicht wordt geboden door verticale 
accenten in de vorm van torenachtige elementen, herinnert 
enigszins aan de gevelopbouw van de betonwoningen. Brands 
andere projecten zijn moeilijker in verband te brengen met de 
Haarlemse herenhuizen. Het lijkt erop alsof de architect tegen 
het eind van de jaren twintig een voorkeur heeft gehad voor 
het werk van de Noordamerikaanse architect Frank Lloyd 
Wright, een ontwikkeling die zich doorzet in de jaren dertig. 
Deze inspiratiebron blijkt zowel uit de verbouwing en uitbreiding 
van een landhuis in Bennebroek (1929)18, een landhuis met 
chauffeurswoning in Aerdenhout (1933)19, als uit het opmerke
lijke gebouwenensemble dat Brand ontwierp voor de grote 
internationale bloembollententoonstelling "Flora" die in 1935 
in Heemstede werd georganiseerd.20 Wrights invloed lijkt echter 
geen rol van betekenis te hebben gespeeld bij de Haarlemse 
betonwoningen.

Spanningsveld

Het is dus een probleem de betonnen herenhuizen te vergelijken 
met ander werk van Brouwer en Brand, ook omdat hun verdere 
samenwerking (nog) in nevelen gehuld is. In bredere zin 
verkeren de Haarlemse betonwoningen echter geenszins in een 
isolement. Zoals hierboven al is aangegeven is in de jaren 
twintig in ons land uitgebreid geëxperimenteerd met betonbouw, 
in de eerste plaats op het gebied van de sociale woningbouw. 
Recent onderzoek heeft deze projecten zo goed als mogelijk 
in kaart gebracht.
Marieke Kuipers heeft in haar reeds genoemde boek de factoren 
proberen aan te wijzen die de brede interesse in beton bij 
volkshuisvesters beginjaren twintig hebben bevorderd. Zij voert 
aan dat omstreeks 1918 de nationale woningbouwproduktie 
stagneerde vanwege de hoge metselaarsionen en baksteenprijzen. 
Deze waren het gevolg van een tekort aan geschoolde 
arbeidskrachten en een gebrek aan bouwmaterialen. Dit 
stimuleerde architecten en opdrachtgevers op zoek te gaan naar 
alternatieve, economisch rendabele en wèl beschikbare 
bouwmaterialen en -methoden.21 In de jaren twintig werd 
daarom in enkele grote steden overgegaan op massawoningbouw 
in beton, waarbij met wisselend succes allerlei betonmengsels 
en uiteenlopende constructiemethoden werden uitgeprobeerd. 
Het bekendste voorbeeld is Betondorp in de Amsterdamse 
Watergraafsmeer (1923-1929).22
In de dertiger jaren nam de belangstelling voor beton bij 
opdrachtgevers en geldschieters onder invloed van de

economische crisis snel af. Wèl werd vanaf het eind van de 
jaren twintig dit materiaal door architecten van het Nieuwe 
Bouwen toegepast bij enkele particuliere woonhuizen. Tot dat 
moment had de bemoeienis van architecten met beton voor 
de bouw van huizen in de particuliere sector zich voornamelijk 
beperkt tot het maken van papieren ontwerpen. Het 'gegoten 
huis' van Berlage aan de Vinkenbaan in Santpoort (1911), Villa 
Nova in Huis ter Heide van Robert van 't Hoff (1915) en het 
complex middenstandswoningen 'Daal en Berg' te Den Haag 
(1920-1922), gebouwd door Jan Wils, zijn de weinige 
voorbeelden die gerealiseerd zijn.23 Kuipers benadrukt dat er 
waarschijnlijk in deze periode particuliere betonexperimenten 
in ons land zijn uitgevoerd die nog niet bekend zijn. Het 
Haarlemse project bewijst het gelijk van haar vermoeden. 
Tenminste in chronologische zin behoren de acht herenhuizen 
tot de vroegst gerealiseerde betonwoningen in ons land. 
Brouwer en Brand voerden hun experiment uit in een zeker 
spanningsveld. Want in de periode dat zij hun ontwerp op papier 
zetten bestond er in ons land bepaald geen overeenstemming 
over de voordelen van beton als hoofdmateriaal voor de bouw 
van huizen. Voor 1920 was beton vrijwel alleen toegepast in 
de constructie van gebouwen. Tegenstanders waren bang dat 
toepassing zou leiden tot esthetische vervlakking, dat wil zeggen 
karakterloze, eentonige bouwwerken die braken met de lange 
traditie van vertrouwde Nederlandse baksteenarchitectuur.24 
Andere architecten hoopten met beton juist een 'nieuwe' 
architectuur te creëren die zou voldoen aan eigentijdse 
opvattingen over stijl en die, zo redeneerden de voorstanders, 
tegemoet kwam aan de behoefte de woningbouw te indus
trialiseren en tot standaardisatie van huizentypen te komen. 
Tot de tweede categorie behoren de ontwerpers die inmiddels

Landhuis Sparrenduin (uitbreiding), Bennebroek, 1929, arch. J.C. Brand. Foto: 
W.A. de Wagt, 1990.

als vernieuwers van de moderne architectuur te boek staan, 
zoals H.P. Berlage, J.J.P. Oud, Jan Wils en J.B. van Loghem.25 
De vraag luidt door welke beweegredenen Brouwer en Brand 
zich hebben laten leiden bij de keuze voor beton. De 
architectonische utopie die progressieve architecten voor ogen 
hadden deelden zij kennelijk niet. Een gladde, ornamentloze 
gevelcompositie samengesteld uit blokvormige bouwdelen stond 
hen niet voor ogen. Het is mogelijk dat zij gecharmeerd waren

Tentoonstellingsgebouw Flora 1935 (detail), Heemstede, arch. J.C. Brand (afgebroken). Foto: Gemeentearchief Heemstede.
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van de bouwkundige vernieuwing op zich. Met andere woorden: 
de toepassing van beton was voor hen een beroepsmatige 
uitdaging, een technische 'tour de force. Gelet op de 
bovengeschetste maatschappelijke achtergrond waartegen de 
ontwikkeling van betonwoningbouw van start ging, is het 
bovendien aannemelijk dat zij in economische zin voordelen 
verwachten. Een beschrijving van de bouwmethode die zij 
volgden maakt dit duidelijk.
"Holblokbetonsteenen", dat wil zeggen holle betonstenen, werden 
op de bouwpaats geperst en gewoon met de hand gezet en 
gestapeld.26 Betonblokkenbouw sluit daarmee aan bij de 
gebruikelijke baksteenbouw, waardoor deze methode in wezen 
traditioneler is dan gietbouw. Het voordeel van blokkenbouw 
was tweeledig. De uitvoering was sneller dan baksteenbouw 
vanwege de grotere formaten stenen en de naar verhouding 
iets grotere mate van rationalisatie. Daar kwam bij dat 
ongeschoolde arbeidskrachten het werk konden doen. De blokken 
werden op de bouwplaats aangemaakt met behulp van een pers
of stampmachine, die door één of twee ongeschoolde arbeiders 
kon worden bediend. Stapelbouw in beton is bij vooroorlogse 
volkshuisvestingsprojecten daarom wel toegepast ter bestrijding 
van de massawerkeloosheid.27
Het is dus mogelijk dat Brouwer en Brand voor deze methode 
kozen vanwege de betrekkelijke eenvoud van het handwerk 
en de daardoor -verwachte- lagere bouwkosten. Deze veron
derstelling wordt gesterkt door de contatering van een tijdgenoot 
van Brouwer en Brand, namelijk de bekende P.W. Scharroo, 
die in zijn boek ’Cement en beton, oud en nieuw' (1946) in 
het kort de woningbouw in beton behandelt. Scharroo schrijft 
dat tussen 1916 en 1925 "zeer goede resultaten" zijn bereikt 
met woningen, "opgetrokken uit holle bouwsteenen...". In 
Nederland zijn met "holle bouwsteenen (...) tal van goede 
woningen gebouwd (...), welke in zeer korten tijd en met weinig 
kosten konden worden opgetrokken en die nog steeds in zeer 
goeden toestand verkeeren."28 Mogelijk dat het Haarlemse project 
als een illustratie van deze bewering kan worden opgevat.

'Cement-ijzer'

Een bouwtechnische beschrijving maakt duidelijk dat het 
vernieuwende karakter van de betonwoningen alleen zit in het 
materiaal waaruit de buiten- en binnenmuren zijn opgetrokken. 
Voor de rest zijn de huizen traditioneel.
De huizen zijn gebouwd op een fundering van gewapend beton 
fcement ijzer', staat in het bouwdossier). De vloer, bij elk blok 
bestaand uit een aaneengesloten betonplaat die zich uitstrekt 
onder de vier huizen, wordt gedragen door twee aan twee 
gekoppelde betonpalen waarop balken zijn gelegd. Op het beton 
van de kamervloer is een laag houtgraniet aangebracht, een 
materiaal dat goede thermische en akoestische isolerende 
eigenschappen heeft. De vloer van de serre, de keuken en de 
gang is daarentegen bedekt met gewoon graniet. De 
verdiepingvloer is samengesteld uit houten balken en houten 
delen. Het plafond bestaat uit stro, bekleed met een stuclaag. 
Het dak is eveneens samengesteld uit houten balken met houten 
delen, die aan de buitenzijde worden afgedekt met asfalt en 
een laag grind. Tussen dak en plafond bevindt zich een ongeveer 
tachtig centimeter hoge kruipruimte, waarschijnlijk als buffer 
tegen warmte en kou. De trap, deurposten en raamkozijnen 
zijn alle van grenenhout.
De betonstenen van de buitenmuren meten 45 x 25 x 22 cm. 
De betonstenen die voor de binnenwanden zijn toegepast hebben 
hetzelfde formaat, maar zijn slechts 11 cm. dik. Door de dikte 
van de buitenmuren is in de zomer, bij warm weer, het klimaat 
binnenshuis relatief koel; 's winters is het naar verhouding juist 
warm. De betonstenen bevatten elk twee verticale cirkelvormige 
sleuven naast elkaar, met een diameter van 14,5 cm. Vandaar 
de benaming: 'holblokbestonsteen'.30 In feite is dit model de 
voorloper van de tegenwoordige B2-betonsteen. Onduidelijk 
is of er ijzer in de holtes van de stenen is gestopt. Destijds 
was dit een middel om het beton een soort wapening te geven. 
Onderzoek van de stenen van een van de tenasmuren wees 
uit dat zogenaamd slakkenbeton is toegepast, dat wil zeggen

Betonsteen, terrasmuur achterzijde. Foto: W.A. de Wagt, 1990.

beton dat is vermengd met schrootmateriaal.
Hoe het oorspronkelijke uiterlijk van de betonmuren is geweest 
valt zonder technisch onderzoek niet met zekerheid te 
achterhalen. Vochtproblemen als gevolg van doorslaande muren 
waren de aanleiding om de buitenmuren omstreeks de Tweede 
Wereldoorlog te bekleden met pleisterwerk. Tegenwoordig zijn 
de gevels afgewerkt met een laag cement met daarover een 
lichtkleurige surfcoating. Volgens sommige bewoners vertoonden 
de gevels voor de bepleistering een grind-achtige structuur. 
Dit zou er op kunnen wijzen dat Brouwer en Brand voor de 
buitenmuren grindbeton hebben gebruikt. Als we op P.W. 
Scharroo afgaan was dit betonmengsel een beproefd middel 
om een buitenmuur van holle betonstenen "de noodige vastheid 
te geven" en bestand te laten zijn "tegen weersinvloeden".31 
Andere bewoners daarentegen menen dat de stenen waaruit 
de buitenmuren zijn gemetseld altijd zichtbaar zijn geweest.

In de poort zijn de betonstenen nog altijd onbedekt. De stenen 
zijn betrekkelijk glad, grijskleurig en vertonen geen sporen 
van grind. De blokken zijn gemetseld in half-steens verband.

Ingesleten gebruiken

De toepassing van houten kozijnen en houten tussenvloeren 
is, evenals de gevolgde stapelbouwmethode, conventioneel. 
De muren zijn dragend, er is geen betonskelet toegepast. Ook 
de indeling van de plattegrond volgt ingesleten gebruiken. Na 
binnenkomst een hal, daarop aansluitend een gang waar de 
trap in uitmondt. In het verlengde van de gang ligt de keuken, 
die in verbinding staat met een klein, overdekt terras. De 
woonruimte bestaat uit een voorkamer (met erker), een grotere 
tussenkamer en een serre. De tuin kan worden betreden door 
openslaande deuren. Kortom, we hebben te maken met een 
standaard en suite-indeling. Op de verdieping bevinden zich 
vier slaapkamers, waarvan de grootste aan de achterzijde toegang 
biedt tot een balkon dat bovenop de erker is geplaatst. De Art 
Nouveau-achtige detaillering van het exterieur zet zich door 
in de kapitelen van de zuilen die de overgang tussen de 
tussenkamer en de serre markeren. De luifel van het terras wordt 
gestut door een soortgelijke zuil. Over de oorspronkelijke 
stoffering van het interieur ontbreken mij de gegevens.
De classicerende detaillering en daarmee de totaalindruk van 
beide blokken zoals die uit de bouwtekeningen spreekt, is door 
latere wijzigingen voor een belangrijk deel tenietgedaan - 
aangenomen dat de huizen zijn uitgevoerd volgens de 
ontwerptekeningen, wat niet zeker is. Grootste boosdoener is 
de witte stuclaag die over de gevels is gesmeerd. Door deze 
ingreep wekken de huizen een andere associatie op dan 
oorspronkelijk de bedoeling zal zijn geweest.
De pleisterlaag is niet de enige verandering. In de loop van 
hun bestaan hebben de herenhuizen allerlei grote en kleinere 
wijzigingen ondergaan. Reeds enige jaren na de oplevering

Bouwtekening, voorgevel blok met vier herenhuizen, 1921. Foto: Gemeente Haarlem, afd. Monumentenzorg/Jos Fielmich.
Bouwtekening, achtergevel blok met vier herenhuizen, 1921. Foto: Gemeente Haarlem, afd. Monumentenzorg/Jos Fielmich.
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werden de erkers verbouwd, waarbij de stijlen werden vervangen 
om de toetreding van daglicht te vergroten.32 Belangrijk voor 
de uiterlijke verandering zijn ook de uiteenlopende 
overschilderingen van met name de raamkozijnen en het 
dakoverstek, wat voor een onrustig beeld zorgt. Aan de 
achterzijde is het terras in sommige gevallen dichtgebouwd 
en bij de keuken getrokken.

Noten

De acht betonnen herenhuizen laten zien op welke manier twee 
conventioneel werkende architecten, die geen hooggestemde 
verwachtingen wensten waar te maken omtrent architectonische 
vernieuwing maar 'gewoon' voor de markt bouwden, beton 
hebben toegepast. Misschien dat juist in de discrepantie tussen 
het gebruik van beton, destijds een 'nieuw' bouwmateriaal, en 
de traditionele architectuur de oorzaak ligt voor de onbekendheid 
van het project. Want het behoudende uiterlijk, wellicht 
noodzakelijk om dit project tot een commercieel succes te 
maken, vormt een perfecte dekmantel voor de op zichzelf 
bijzondere materiaaltoepassing. Het experimenteren met beton 
was destijds niet voorbehouden aan architecten die later tot 
het modernisme zijn gerekend. Ook in die zin betekent het 
Haarlemse project een aanvulling op onze kennis over de 
betonwoningbouw uit het begin van deze eeuw.

Wim de Wagt (1962) studeerde architectuurgeschiedenis aan de Vrije 
riversiteit. Op dit ogenblik schrijft hij als free-lance joumahst regelrnaUg 
tikelen ove.Architectuur en beeldende kunst in onder andere het Haarlems 
agblad. Regelmatig verschaft hij als extern adviseur adviezen aar.de
onumentencomissie van Haarlem, de stad die ook watzijnarchitectuurhisto
ich onderzoek betreft zijn belangrijkste werkveld is.
tikelen over de Haarlemse architect J.B. van Loghem. Binnenkort verschijnt 
X * Architectuurgids Haarlem, die hij samen met twee andere 

dacteuren samenstelde.

1. Het juiste adres van de huizen is: Crayenesterlaan 41-47 en 57-63. 
Gegevens die met de bouw van de woningen te maken hebben ontleen 
ik aan het bouwdossier (nr. 8050), dat wordt bewaard in het archief 
van de Dienst Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Haarlem. 
Mijn dank gaat uit naar de heer en mevrouw Langeveld en de andere 
bewoners die mij te woord hebben gestaan, en tevens naar Drs. Olga 
van der Klooster, bouwhistorica te Amsterdam, die mij bouwfysische 
suggesties aan de hand heeft gedaan.

2. Aan de hand van het bouwdossier kunnen de gang van zaken bij 
de bouw en de procedure die hieraan vooraf ging nader worden 
gespecificeerd.
A. Op 1-12-1921 meldt los. Cuypers vanuit Amsterdam in een brief 
aan het Heemsteedse gemeentebestuur 'geen bezwaar inzake 
''Welstandseischen' te hebben. Kort daarna, op 10 december, laat de 
gemeenteopzichter van Heemstede, I. Schelling, weten 'geen bezwaar' 
te zien in toepassing van 'holblokbetonsteenen'. Hij voegt daar de 
interessante opmerking aan toe dat uit de bouw van een „waranda" 
bij het tegenwoordige Restaurant Landgoed Groenendaal in Heemstede 
was gebleken dat dergelijke stenen "tegen alle weersinvloeden bestand" 
en bovendien "stabiel" zijn. Aan Schelling was een monster van een 
'holblokbetonsteen' toegezonden.
B. Op 29-8-1923 verzoekt de Heemsteedse architect A. de Maaker 
namens de Mij. 'Zuiderhout' om een bewoonbaarheidsverklaring voor 
de betonwoningen, en wel: "thans het 5e perceel (nr. 57, WdW) en 
de overige 7 nadat de aansluiting aan het gemeenteriool is geschied." 
Blijkbaar was De Maaker belast met het toezicht op de bouw. In 
augustus 1923 zijn alle 8 herenhuizen dus klaar, maar nog niet 
aangesloten op het riool. Nr. 57 krijgt op 3-9-1923 het 'bewijs van 
voltooiing'. De zeven overige woningen slepen dit papiertje pas op 
7-8-1924 in de wacht. Waarom de officiële oplevering zo lang op 
zich heeft laten wachten is mij niet bekend. Evenmin is te achterhalen 
op welk moment precies met de bouw is begonnen nadat in april 
1922 de bouwvergunning werd verkregen. Voorlopig houd ik voor 
de datering van de huizen 1923—1924 aan.
C. De bouwaanvraag is mede ondertekend door ene J.A. Femhout. 
Het is opmerkelijk dat zijn naam aan die van Brouwer en Brand 
voorafgaat. De bouwtekeningen bevatten echter alleen de signatuur 
van het Amsterdamse duo, zodat vaststaat dat zij de architecten van 
de huizen zijn. Het Algemeen Adresboek der stad Amsterdam 1921- 
1922, biedt uitkomst. Op blz. 259 staat te lezen dat er een J.A. 
Femhout aan de Dusartstraat 2 woont. Achter zijn naam staat geen 
beroepsaanduiding. Echter, in het Vereenigdadresboek van Haarlem 
en omstreken 1926, blz. 246, woont er een J.A. Femhout aan de 
Heerenweg 114 te Heemstede. Beroep: aannemer. In het adresboek 
van 1923 komt zijn naam nog niet voor. De vraag rijst of de aannemer 
Femhout de initiatiefnemer van het project is geweest.
D. Het aannemingsbedrijf waarvan vaststaat dat het een belangrijke 
rol speelde in het project was de N.V. Enkhuizer Betonijzerbouw, 
v/h A. Last & Zonen, een onderneming die was gevestigd in 
Enkhuizen. Over dit bedrijf staan mij weinig gegevens ter beschikking. 
Bij de inschrijving (d.d. 11-6-1921) in het handelsregister van de 
Kamer van Koophandel te Hoorn worden de werkzaamheden als volgt 
omschreven: "Ontwerpen, aannemen en uitvoeren van werken in 
gewapend beton. Fabrieken van beton-massa artikelen". Het bedrijf 
is op 15-12-1916 opgericht; twee decennia later, op 23-4-1937, 
heeft de liquidatie plaats. (Kamer van Koophandel Hoorn, 
dossiernummer 15375.) Ongeveer tegelijkmet het Haarlemse project 
is de NV., blijkens een mededeling in het tijdschrift Gewapend Beton, 
nr. 4,1924, samen met enige andere betonfirma's met de gemeente 
Amsterdam in onderhandeling over de bouw van in totaal 300 
betonwoningen in de Indische Buurt. Of deze betonwoningen ooit 
zijn gerealiseerd, en of de Enkhuizense onderneming daarbij betrokken 
was, is mij niet bekend. In het Haarlemse bouwdossier wordt verder 
melding gemaakt van de N.V. Stabiel, die ook een aandeel in het 
project moet hebben gehad. Over deze N.V. is mij niets bekend.

3. Marieke Kuipers, Bouwen in beton, Experimenten in de 
volkshuisvesting 1900-1940, 's-Gravenhage 1987.

4. Ibidem, blz. 87.
5. Ibidem.
6. Misschien dat de directeur van de maatschappij die het gebied 

exploiteerde, de Amsterdamse zakenman R.A.M. Grippeling, daarbij 
optrad op als een soort projectontwikkelaar 'avant-la-lettre'. In juli 
1924 dient hij namelijk een verzoek in bij de gemeente Heemstede 
voor de bewoonbaarheidsverklaring van nrs. 41-47 en 59-61, wat 
doet vermoeden doet dat hij op dat moment de eigenaar is van de 
herehuizen. Bouwdossier, op.cit. (noot 1).

7. Het Gerzon-gebouw wordt besproken door Ir. G.J. Cremers, in: 'Een 
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Een half stadhuis en een rode olifant
Het werk van de Rotterdamse architecten De Roos, Overeijnder en Otten

Han Timmer*

In Rotterdam verrees in 1914, pal aan de rivier,"[...] een statig 
kantoorgebouw aan de Maaskade. Een forsche zandsteenen 
gevel met rijzig dak, geflankeerd door machtige schoorstenen 
en voorname raamindeling, als een reminiscentie der patri
ciërshuizen van enkele eeuwen terug."1
Dit kantoorgebouw was de zetel van W. van Driel's Stoomboot- 
en Transportondernemingen N.V. De oprichter ervan, Willem 
van Driel Jr, was een schoolvoorbeeld van een self made man. 
Begonnen als matroos op een sleepboot had hij het tot kapitein 
gebracht en in 1888 had hij zijn eigen bedrijf opgericht, dat 
groot werd met de vaart op de Rijn en nu, vijfentwintig jaar 
later, over een vloot van omvang en een aantal nevenbedrijven 
beschikte. Op 1 september 1913 kocht hij het toen nog 
onbebouwde perceel Maaskade 113,2 dat door zijn lokatie, 
aan de Nieuwe Maas en op het Noordereiland, recht tegenover 
de Boompjes, de belangrijkste en meest prestigieuze Rotterdamse 
kade, uitermate geschikt was als vestigingsplaats van zijn rederij. 
Het Rotterdamse architectenbureau De Roos en Overeijnder 
kreeg van Van Driel de opdracht voor de bouw van het 
kantoorpand, waarbij niet op een gulden meer of minder 
behoefde te worden gekeken. De natuurstenen gevel en de hoge 
kwaliteit van de afwerking van het interieur zijn de voornaamste 
kenmerken van het opvallende gebouw.
De gevel bestaat uit zandsteen, geplaatst op een basement van 
graniet dat ook de ingangspartij omgeeft. De bel-etage bezit 
hoge, in een gesloten arcade geplaatste ramen en een bordes 
over de hele breedte van de gevel. De dakbedekking bestaat 
uit leisteen, waarboven in gietijzeren letters Van Driels naam 
was aangebracht. De hele gevel is rijk gedetailleerd met lijstjes 
en andere, soms filigrain-achtige omamentering. 
Zeedierenmotieven vormen een belangrijk onderdeel van het 
decoratieve programma: zeepaardjes, vissen en zeeslangen zijn 
te vinden op de consoles onder het bordes, het voetstuk van 
de twee grote vlaggemasten bestaat uit onbestemde zeemonsters

Kantoorgebouw W. van Driel, Rotterdam. De Roos en Overeijnder, 1914; 
koepel met de tekens van de dierenriem, atelier W. Bogtman.Foto: Han Timmer.

en de omlijstingen rond de ramen van de attiek eindigen in 
geopende vissekoppen. Stadswapens, waaronder dat van 
Rotterdam, sieren verder het bordes en boven de ingang bevindt 
zich een scheepsboeg met een ramskop, een verwijzing naar 
het mythische schip van de Argonauten.
Het interieur, waaraan een onregelmatige, asymmetrische 
plattegrond ten grondslag ligt, wordt voor een groot gedeelte 
in beslag genomen door een kleine, vierkante maar monumentale 
hal met trap naar de bel-etage, geheel bekleed met marmer. 
In de omamentering keren voortdurend zeepaardjes en kame
leons terug, zowel in het koperwerk van de trappartij als in

Kantoorgebouw W. van Driel, Rotterdam. De Roos en Overeijnder, 1914. 
Foto: Collectie Gem. Archiefdienst Rotterdam

de eikenhouten inrichting van de vertrekken. In de koepel in 
de hal, met gebrandschilderd glas uit het atelier Bogtman in 
Haarlem, staan de tekens van de dierenriem afgebeeld, verder 
vinden we in de glas-in-lood-ramen op de bel-etage de vier 
windrichtingen en een symbolisering van de Rijnvaart. 
Stadswapens van Rotterdam, Duisburg en Opijnen, de

geboorteplaats aan de Waal van Willem van Driel Jr, bevinden 
zich in de ramen op de begane grond.
De Roos en Overeijnder schiepen een klein nautisch universum 
dat - wellicht - reminiscenties oproept aan oude patriciërs
huizen, maar er is nog een andere reden waarom het gebouw 
een bijzondere plaats in het oeuvre van de architecten inneemt.
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De Roos en Overeijnder: het vroege werk

J. Herman de Roos en Willem F. Overeijnder waren geen 
onbekende architecten in Rotterdam, toen ze het kantoorgebouw 
van Van Driel bouwden. Beiden werden in 1875 in Rotterdam 
geboren en kregen, zoals zoveel Rotterdamse architecten, hun 
opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst en Technische 
Wetenschappen. "Een Delftsche opleiding voor een architect 
was toen nog iets heel ongewoons," zei W.F. Overeijnder 
hierover in een interview ter gelegenheid van zijn zestigjarige 
verjaardag.3
Hun leermeester was Henri Evers, die later hoogleraar in Delft 
zou worden. Hoewel Evers in zijn eigen tijd al allerminst 
beschouwd werd als een vooruitstrevend architect - met zijn 
academische en eclectische stijl was hij voor menigeen een 
vertegenwoordiger van een architectuur van het verleden — 
hebben De Roos en Overeijnder het van hem ontvangen 
onderwijs nooit verloochend. "Een buitengewoon paedagoog 
was dat. [...] Hij was natuurlijk nog geen professor, maar hij 
was toch wel de man met de uitzonderlijke kwaliteiten, aldus 
De Roos in hetzelfde interview. En Overeijnder: "Juist, hij was 
in elk geval Henri Evers [...] en hij had een grooten invloed 
op z'n leerlingen. Hij kon je 'n geweldig enthousiasme voor 
het werk bijbrengen en hij liet je zelf werken. Hij probeerde 
niet van ons zulke tweedehandsche Eversjes te maken, maar 
hij wist uit ieder de eigen persoonlijkheid naar voren te 
brengen."
Na hun opleiding begonnen ze in 1895 direct hun eigen 
architectenbureau. "We waren nog geen een en twintig jaar, 
zoodat de kantonrechter en de notaris er aan te pas moesten 
komen Vanaf het begin was er sprake van een duidelijke 
taakverdeling: Overeijnder verzorgde vooral de estethische, 
de vormgevende kant, De Roos vooral de zakelijke. Tot 1913, 
het jaar waarin ze de opdracht van Van Driel kregen, was het 
bureau gevestigd op Oostzeedijk 229, daarna aan de Nieuwe 
Haven 115, in het hartje van Rotterdam.5
In 1903 bouwden ze, samen met J. Verheul Dzn, de architect 
van Het Witte Huis in Amsterdam en de Rotterdamse 
schouwburg, aan de Oudedijk de sociëteit Eendragt maakt 
Magt'. Het is een gebouw, met in de symmetrische gevel drie 
grote boogvensters, een houten bordes en een erker op elke 
hoek, dat enige verwantschap vertoont met Engelse architectuur 
van die tijd. Tussen de boogvensters prijkte een groot Art 
Nouveau-plateau.6 Later volgden, eveneens in de wijk 
Kralingen, de woonhuizen Essenlaan 18 (1913)7 en Prinses 
Julianalaan 84-86 (1917),8 en het gebouw van de Kralingse 
School aan de Rozenburglaan. Deze gebouwen tonen goed 
geproportioneerde en gedetailleerde baksteenarchitectuur met 
spaarzame ornamentering en schuine daken. In dezelfde stijl 
werd door hen in 1915 Het Kasteel,' het poortgebouw van 
het voetbalstadion van Sparta, gebouwd, dat de afsluiting van 
de visuele as van de wijk Spangen vormt.
Aan de Coolsingel bouwden De Roos en Overeijnder in 1909 
het kantoorpand annex winkel van de Nederlandsche Gas-Gloei- 
licht Maatschappij, een smal, hoog pand met gietijzeren onderpui 
waarin Art Nouveau-elementen aanwezig zijn en een bakstenen 
gevel, ook met drie boogvensters.9 Een jaar later verrees aan 
de Veerhaven het kantoorpand van Scheepvaartmaatschappij 
Van Uden, zoals het latere kantoor van Van Driel geheel 
opgetrokken uit zandsteen, met hier een gietijzeren erker en 
Art Nouveau-omamentering. In scheepvaartkringen hadden 
De Roos en Overeijnder een goede naam zoals blijkt uit de

vele utiliteitsgebouwen die ze verder ontwierpen voor werven 
in Rotterdam, Slikkerveer en Papendrecht.
Een belangrijk deel van het werk van De Roos en Overeijnder 
bestond uit het bouwen van complexen van volkswoningen. 
Hiermee had het bureau een grote betrokkenheid - De Roos 
was een reeks van jaren' voorzitter van de Rotterdamse 
Maatschappij ten dienste van de Volkshuisvesting10 - en het 
verwierf op dit terrein een bijzondere reputatie. In Tuindorp 
Vreewijk in Rotterdam-Zuid, waarvan het stratenplan door 
M.J. Granpré Molière en H.P. Berlage was ontworpen, bouwden 
De Roos en Overeijnder vanaf 1916 ruim vijfhonderd woningen. 
Tot de andere volkswoningencomplexen en tuindorpen die door 
het bureau in het gehele land werden aangelegd behoren de 
wijk De Mussenberg fHet Rode Dorp') en de Van 
Verschuerwijk, de eerste door het rijk gesubsidieerde bouw 
van een woninggroep, beide in Arnhem rond 1910, en in 1912 
een complex aan de Glacisweg in Hellevoetsluis.11 Met de 
Mathenesserhof in Rotterdam realiseerden ze in 1926 een 
complex voor 'onvolkomen' gezinnen.12 De architectuur van 
deze woningen is traditioneel: "Steeds streeft en heeft de heer

Sociëteit 'Eendragt maakt Magt', Rotterdam. Verheul Dzn, De Roos en 
Overeijnder, 1903.
Foto uit: [A. Voogd], J. Verheul Dzn - Architect - Rotterdam, Bussum, 1916, 
plaat 20.

Overeijnder gestreefd niet naar het totstandbrengen van boeiende 
of vernuftige plastische scheppingen, die hun waarde alleen 
maar ontleenen aan het spel met vlak-verhoudingen, lijnen, 
kleuren en volumen, maar altijd hield hij voor oogen, dat hij 
in de eerste plaats huizen moest bouwen en dat heeft hij gedaan. 
De "nieuwe zakelijkheid" vindt architect Overeijnder maar al 
te dikwijls inderdaad zéér onzakelijk en hij stelt er tegenover 
zijn rationeelen bouw, die niet alleen aesthetisch zakelijk, maar 
vooral in constructie logisch, efficiënt is en dus uiteraard 
doelmatigheid en huiselijkheid tot resultaat heeft, en natuurlijke, 
onopvallende schoonheid

Albert Otten: het vroege werk

In deze periode deden J.H. de Roos en W.F. Overeijnder drie 
keer mee aan een prijsvraag, waarbij ze zich elke keer

verzekerden van de samenwerking van een oud-studiegenoot 
van de academie, Albert Otten. De eerste keer was in 1906, 
bij de prijsvraag voor het Vredespaleis in Den Haag, de tweede 
keer in 1912, bij de prijsvraag voor het stadhuis van Rotterdam, 
en de laatste keer in 1915, voor het gebouw van de Steenkolen 
Handels-Vereniging in Rotterdam.14
Otten, eveneens geboren in 1875, trok na zijn opleiding aan 
de Rotterdamse academie naar Brussel, waar hij de praktijk 
van het vak leerde op het bureau van Paul Hankar, een van 
de grondleggers van de Belgische Art Nouveau.15 Over het 
onderwijs van Evers had ook Otten slechts lovende woorden; 
bij het overlijden van Evers karakteriseerde hij hem als "den 
voortreffelijken docent [...] waarvan zoo velen de vruchten 
hebben genoten."16 In 1899 vestigde Otten zich als zelfstandig 
architect in Rotterdam. De eerste jaren moeten een onrustige 
periode zijn geweest getuige het feit dat zijn bureau in de eerste 
vijfjaar maar liefst vier keer verhuisde; uiteindelijk betrok hij 
in 1904 het pand Leuvehaven 205.17
Zijn vroegste opdrachten vormden rond 1903 drie filialen annex 
proeflokalen van de Maastrichtse brouwerij De Zwarte Ruiter,

Prijsvraagontwerp voor het Vredespaleis in Den Haag. De Roos, Overeijnder en Otten, 1906.
Foto uit: Internationale Prijsvraag Der Camegie-Stichting. Het Vredespaleis te 's Gravenhage. De zes bekroonde, benevens veertig andere ontwerpen [etc.], 
Amsterdam, 1907, plaat 57/onder.

één aan de Markt in Den Haag en twee in Rotterdam, aan de 
Nieuwe Binnenweg en de Glashaven.18 In 1913 werd hij 
uitgenodigd een ontwerp in te zenden voor de prijsvraag voor 
het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling van 1915 
in San Francisco, waarvoor hij een op de Zaanse architectuur 
geïnspireerd gebouw ontwierp, met torens die karakteristiek 
voor zijn vroege oeuvre zijn.19 Aan de Westersingel in 
Rotterdam bouwde hij in 1914 een herenhuis in de stijl van 
een neoklassicistisch palazzo, met een plat dak.20 Berlagiaanse 
invloed is duidelijk aanwezig in het kantoorgebouw 'Hermes' 
aan de Glashaven in Rotterdam, dat Otten in 1916 in 
samenwerking met J. Logeman bouwde.21
Otten was in 1910 voorzitter van het Rotterdamse architectenge
nootschap Bouwkunst en Vriendschap', De Roos was toen secre
taris. In 1913 maakte Otten deel uit van het hoofdbestuur van 
de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst en verder had 
hij regelmatig zitting in jury's van prijsvragen. Hij behoorde 
tot de gematigd moderne stroming en maakte zich onder andere 
sterk voor het gebruik van het platte dak in het met J. Gratama 
en S. de Clercq in 1918 gepubliceerde boek Het Goed recht
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der toepassing van het platte en flauw hellende dak in 
Nederland. Zijn oeuvre als architect is niet bijzonder groot.

Prijsvraagontwerp voor het kantoor van de Steenkolen Handels-Vereniging 
in Rotterdam. De Roos, Overeijnder en Otten, 1915. Foto uit: BW 1915, p. 
48-b.

samenwerking

In 1906 maakten De Roos, Overeijnder en Otten een gezamenlijk 
ontwerp voor de prijsvraag voor het Vredespaleis in Den Haag. 
Hun ontwerp was een van de in totaal 216 inzendingen die 
afkomstig waren van architectenbureaus uit de gehele wereld. 
Het bestaat uit een meer neorenaissancistisch dan neoklassicis- 
tisch Talais de la Paix', ontworpen op een volgens de principes 
van de Beaux-Arts ontwikkelde plattegrond. Het gebouw bezit 
een grote centrale hal met een koepel, voorafgegaan door een 
zgn. 'Salie des pieds perdus'; de beide zittingszalen zijn ingebed 
in een rechthoekig stelsel van gangen. De gevels zijn uitgevoerd 
in baksteen, op een natuurstenen basement, waarbij de midden- 
risaliet met Ionische zuilen eveneens uit natuursteen bestaat. 
Verschillende sculpturen, waaronder twee zegewagens met de 
Vrede in de gedaante van Nike, de gevleugelde overwinning, 
zijn op het gebouw geplaatst. Het is een gebouw in Eversiaanse 
geest. Na jaren van rumoer werd het ontwerp van L. Cordonnier 
uiteindelijk uitgevoerd, zij het in gewijzigde vorm. De 
architecten mengden zich zelf ook in het debat over de uitslag. 
Ze pleitten voor strikte naleving van het programma van eisen: 
"Vóórstudie en ernst, daaraan heeft het o.i. bij de meerderheid 
der Juryleden ontbroken,"23 en laakten de wijfelende houding 
van de jury: "Nog is niet bekend gemaakt of reeds een keuze 
van de bouwmeester gedaan is, aan wien de uitvoering zal 
worden opgedragen, of wie de hutspot uit de bekroonde 
ontwerpen zal mogen gereedmaken [...]."
De derde en laatste keer dat er sprake was van samenwerking 
tussen de bureaus De Roos & Overeijnder en Otten was in 
1915 bij de prijsvraag voor het kantoor van de Steenkolen 
Handels-Vereniging op de hoek van de Veerhaven en 
Westerkade in Rotterdam. Een prominente plaats aan de rivier, 
"bijzonder gunstig uit aesthetisch, maar niet minder uit 
commercieel oogpunt," aldus de architecten.25 Het ontwerp 
kenmerkt zich door een grote toren op de hoek van het pand, 
waarschijnlijk, wanneer we het vergelijken met zijn toren voor 
het paviljoen in San Francisco, voor het grootste deel het 
ontwerp van Otten. Het bakstenen gebouw is naar de hoek 
gericht en de verschillende bouwdelen springen trapsgewijs 
naar achteren. Het hoofdcorps heeft grote ramen op de bovenste 
verdiepingen en een geleding in kolossale orde, een element 
dat Otten in dezelfde tijd ook toepaste bij het woonhuis aan 
de Westersingel; het lagere gedeelte kent een stapeling van 
erkertjes en balkons. Ook dit ontwerp werd niet uitgevoerd; 
winnaar werd de combinatie J.P. Stok Wzn en G. Diehl.

prijsvraag voor het stadhuis van Rotterdam

De belangrijkste prijsvraag waaraan De Roos, Overeijnder en 
Otten meededen was ongetwijfeld die voor het stadhuis van 
Rotterdam.26 Op initiatief van de ambitieuze burgemeester 
Zimmerman had de gemeenteraad besloten een nieuw stadhuis 
te laten bouwen aan de Coolsingel. In 1912 werd hiervoor een 
besloten prijsvraag uitgeschreven, waarbij de uitgenodigde 
architecten zich moesten laten leiden door een reeds gedetailleerd 
voorontwerp dat was gemaakt door Henri Evers, op dat moment

hoogleraar aan de T.H. in Delft. Dit ontwerp bepaalde al voor 
een groot gedeelte de indeling van het gebouw, zoals de ligging 
van het representatieve en administratieve gedeelte aan 
weerszijden van een binnenhof. In eerste instantie werd de 
Rotterdamse architect C.N. van Goor uitgenodigd om samen 
met het bureau De Roos en Overeijnder een ontwerp voor de 
prijsvraag in te zenden maar Van Goor bedankte voor de 
uitnodiging en stond zijn plaats af aan Albert Otten.
Naast het ontwerp van De Roos, Overeijnder en Otten werden 
op 1 februari 1913 zes andere ontwerpen ingeleverd, door K.P.C. 
de Bazel, W. Kromhout, M. Brinkman, C.B. van der Tak, J. 
Stuijt en, vreemd genoeg, ook door Henri Evers.27 De Roos, 
Overeijnder en Otten namen het hier dus op tegen hun oude 
leermeester. De prijsvraag zorgde voor veel rumoer binnen 
en buiten vakkringen, ten eerste omdat H.P. Berlage niet was 
uitgenodigd, ten tweede door de keuze van de jury voor het 
ontwerp van Evers, en niet voor het tot de verbeelding sprekende 
ontwerp van Kromhout of het radicale ontwerp van De Bazel. 
Dat het juist Evers was geweest die het voorontwerp had mogen 
maken was voer voor de gedachte dat de hele prijsvraag een 
schijnvertoning was geweest en met name De Bazel bepleitte 
fel zijn eigen ontwerp.28
In de luwte van deze gebeurtenissen trok het ontwerp van De 
Roos, Overeijnder en Otten, met het motto 'Roterodami 
Prosperitas', gepaste aandacht. De belangrijkste kenmerken van 
het ontwerp zijn de grote, Venetiaans aandoende loggia boven 
de entree en de grote hoektoren, "hooger, grootscher dan alle 
andere torens in stad of omgeving, [...] het culminatiepunt 
voorstellende van de ideële denkbeelden, die in den geheelen 
bouw in vorm zijn gebracht."29 De architecten gaven ook eten 
variant aan, waarbij de grote toren op de andere hoek is 
geplaatst. In de toren is ook hier de hand van Albert Otten 
te herkennen. De boogvormige ingangspartij met grote, bronzen 
deur lijkt geïnspireerd op de ingang van het in 1905 gereedgeko
men stadhuis van Kopenhagen van M. Nyrop, evenals de manier 
waarop het dak zich ontwikkelt. In de grote hal leidt een in 
de hoofdas geplaatste dubbele trap naar de hoofdverdieping, 
waar zich de raadszaal, vertrekken voor B. en W., en burgerzaal 
bevinden. In hun memorie van toelichting schrijven de 
architecten dat het stadhuis "[...] moet zijn een monument, dat 
de merkwaardige kracht, de groei en de beteekenis van 
Rotterdam symboleert."30
Het juryrapport vermeldt over het ontwerp van De Roos, 
Overeijnder en Otten: "Bij het architectonische karakter is naar 
oorspronkelijkheid gestreefd. Dit heeft in verschillende 
onderdeden tot een gelukkig resultaat geleid (wat het inwendige 
betreft wordt de feestzaal genoemd) maar het voor een Raadhuis 
treffend karakter is niet bereikt. Het geheel mist ook, tengevolge 
van het te levendige silhouet, een monumentaal krachtig 
aspect."31 De recensent van het Bouwkundig Weekblad, J. 
Gratama, rekende het ontwerp echter met dat van De Bazel 
en Kromhout tot de beste inzendingen en was van mening dat 
het ontwerp toch geen raadhuis-karakter kon worden ontzegd, 
hoewel hij de detaillering overdadig vond: Ik acht dit project 
een van de beste, wat de massawerking betreft. Denkt men 
zich de kleine versieringen weg, dan is de verhouding van 
voorgevel, toren en zijgevel goed en groot. Hieruit spreekt 
kracht, en die flinke schaal en groot-lijnigheid, welke de betere 
moderne bouwwerken kenmerken. In dit opzicht is het veel 
beter dan het project van Evers, en is het nog iets grooter dan 
het project van de Bazel.'32 Welgevallige kritiek, maar het 
ontwerp behoorde definitief tot het rijk van de papieren
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Prijsvraagontwerp voor het stadhuis van Rotterdam; detail maquette. De Roos, 
Overeijnder en Otten, 1912.
Foto uit: Bouwkunst 1913, p. 151.

architectuur.

Hoewel, helemaal papier bleef het ontwerp toch niet. Kort na 
de prijsvraag voor het stadhuis, in 1913, kregen De Roos en 
Overeijnder - Otten was hierbij niet betrokken - de opdracht 
voor de bouw van het kantoorpand van W. van Driel's 
Stoomboot- en Transportondernemingen N.V.. Wat precies 
de reden is geweest zullen we wel nooit te weten komen, 
misschien kwam het idee wel van Willem van Driel jr zelf, 
in elk geval besloten de architecten de gevel van dit 
kantoorgebouw te modelleren naar het middengedeelte van 
hun stadhuisontwerp. Of beter gezegd, naar de helft hiervan, 
want aan meer bood het tamelijk smalle perceel geen plaats. 
Bij deze transformatie werden de oorspronkelijke verhoudingen 
enigszins aangepast. Vijf van de negen traveeën van de loggia, 

waarachter de burgerzaal zich bevond, werden overgenomen

Prijsvraagontwerp voor het stadhuis van Rotterdam. De Roos Overeijnder 
en Otten, 1912.
Foto: Collectie Gem. Archiefdienst Rotterdam.

in het nieuwe ontwerp, de ingangspartij werd versmald en boven 
de bel-etage werd een attiek toegevoegd. Een verdere reductie 
was dat de open loggia als het ware werd platgeslagen, zodat 
er een dichte arcade met een ondiep bordes overbleef. In 
werkelijkheid is dit een schijnbordes, het is onmogelijk zich 
erop van links naar rechts te bewegen, elke glazen deur geeft 
slechts toegang tot het kleine stukje balkon ervoor. Deze 
ingrepen doen echter weinig afbreuk aan de algehele indruk 
van de gevel, die door het gebruik van dezelfde materialen 
als bij het stadhuisontwerp - graniet voor het basement en de 
ingangspartij, zandsteen voor de rest van de gevel en een leien 
dak - het karakter van het oorspronkelijke ontwerp oproept. 
De zware schoorstenen, de diepe daggen, de vlaggestokken 
en wapenschilden dragen verder bij aan dit karakter. Behalve 
een nautisch universum bouwden De Roos en Overeijnder aan 
de Maaskade een half stadhuis, een Venetiaans palazzo aan 
het Canal Grande van Rotterdam.33

Het late werk

In de periode vanaf de jaren twintig was er geen samenwerking 
meer tussen het bureau De Roos & Overeijnder en Albert Otten. 
De architecten gingen hun eigen weg, hoewel hun paden zich

Kantoorgebouw W. van Dnel, Rotterdam; detail gevel. De Roos en Overeijnder, 
1914.Foto: Han Timmer.
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in Rotterdam wel eens zullen hebben gekruist. Bij het afscheid 
van Henri Evers als hoogleraar aan de T.H. in Delft in 1926 
behoorden ze gedrieën tot de initiatiefeemers van het laten 
vervaardigen van een portret van Evers door Toorop, het cadeau 
dat hij van de oud-leerlingen van de Rotterdamse academie 
aangeboden kreeg.34 Overeijnder gaf overigens later, naar 
Rotterdams gebruik, zelf ook les aan de academie.
Albert Ottens architectonische productie in de jaren twintig 
en dertig is niet groot. In 1922 bouwde hij aan de Waldeck 
Pyrmontlaan in Rotterdam twee villa's met rieten kap,35 in 
1924 deed hij mee aan de prijsvraag voor het gebouw van De

Villa , Rotterdam. Otten, 1922.
Foto uit: I.G. Wattjes, Nieuw-Nederlandse bouwkunst, Amsterdam, 2e druk, 
1926, deel B, afb. 88.

Bijenkorf in Den Haag, een ontwerp dat niet werd bekroond,36 
en in 1928 ontwierp hij het tuindorp Zonnehof in Helmond, 
met traditionele huizen met schuine daken.37 In Rotterdam 
bouwde hij in het begin van de jaren dertig woningblokken 
aan de Rochussenstraat en de Schepenstraat38 en tenslotte 
werkte hij samen met J.H. van den Broek aan de bouw van 
de wijk Blijdorp.39 Otten was lid van de Rotterdamse 
vereniging 'Opbouw', jarenlang redacteur van het Bouwkundig 
Weekblad en een actief recensent van de Rotterdamse 
architectuur. "Alhoewel hij in zijn later werk zich trachtte aan 
te passen, toch is hij in wezen traditionalist gebleven [...]," 
aldus H.M. Kraayvanger bij het overlijden van Otten in 1935. 
J.H. de Roos en W.F. Overeijnder deden in de jaren twintig 
nog drie keer mee aan een grote prijsvraag, waarbij echter geen 
van hun ontwerpen werd bekroond. In 1927 maakten ze een 
ontwerp voor de beurs van Rotterdam, in de stijl van de 
Amsterdamse School,41 en een jaar later deden ze mee aan 
de prijsvraag voor het gebouw van De Bijenkorf in Rotterdam, 
waarvoor ze een gebouw ontwierpen dat duidelijk de invloed 
van het werk van Frank Lloyd Wright vertoont.42 In dezelfde 
jaren zonden ze een ontwerp in voor het Volkenbondspaleis 
in Genève, een gelijksoortig grote prijsvraag als in 1906 voor 
het Vredespaleis. Gerealiseerde ontwerpen uit deze periode 
zijn het gebouw van het Rotterdams Lyceum aan de Pieter de 
Hoochstraat (1928) en het schoolgebouw van het Rotterdams 
Zeehospitium in Katwijk (1933).43 Verder bouwden De Roos 
en Overeijnder in 1933 samen met de oude J. Verheul Dzn, 
met wie ze in 1903 al aan de sociëteit 'Eendragt maakt Magt' 
hadden samengewerkt, het nieuwe concertgebouw De Doele

in Rotterdam.44
De Roos en Overeijnder zijn in wezen ook altijd traditionalist 
gebleven, hoewel ze in hun latere werk zeker gevoelig waren 
voor de modes van hun tijd. Ze waren vooral praktiserende 
architecten, theoretische verhandelingen verschenen niet van 
hun hand. W.F. Overeijnder overleed in 1941, J.H. de Roos 
een jaar later. Hun bekendste gebouw, dat ze zelf ook als het 
belangrijkste uit hun oeuvre beschouwden, is het gebouw dat 
ze in 1924 tegenover het Malieveld in Den Haag neerzetten 
voor de American Petroleum Company, het gebouw 'Petrolea', 
beter bekend als 'De Rode Olifant.*45 Het is een atriumgebouw, 
aan de buitenzijde geheel in baksteen uitgevoerd, met de 
dakkapffonten die karakteristiek zijn voor het werk van het 
bureau en met als opvallendste kenmerk de grote, enigszins 
grillige toren, op een hoek, boven de hoofdingang, geplaatst. 
Door zijn ligging is het gebouw van verre zichtbaar en vormt 
het een markant punt in het stadsbeeld. Oorspronkelijk hadden 
de architecten dit gebouw voor een ander doel ontworpen en 
had het niet in Den Haag, maar in Hilversum moeten staan. 
Als stadhuis.

Kantoorgebouw American Petroleum Company, Den Haag. De Roos en 
Overeijnder, 1924.
Foto uit: BW 1925, p. 197-206.

* Nog tijdens zijn studie deed Han Timmer (1959) onderzoek naar 
stedebouwkundige ontwikkelingen in het Florence van de negentiende eeuw, 
dat zou uitmonden in het artikel 'Een speldje voor de architect - Giuseppe 
del Rosso en de Florentijnse stedebouw (1808-1848), Kunstlicht nr. 2/3 (1989). 
Het docentschap en de architectuur van de hoogleraar Schone Bouwkunst aan 
de Technische Hogeschool te Delft, Henri Evers, is nu het belangrijkste onder
werp van zijn onderzoek.
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’Wat zou een schilder nu hiervan kunnen maken ?’
Moderne architectuur en traditie in de discussie rond 'De Bisschop' van Jan Gratama

Jouke van der Werf*

Op de hoek van de Dam en het Damrak staat een kantoorgebouw 
dat slechts weinigen zal zijn opgevallen. Terecht misschien, 
want de architectuur valt tussen de overige bebouwing nauwe
lijks op. 'De Bisschop', gebouwd op de plek waar het eeuwen 
oude, gelijknamige café had gestaan, was bij de oplevering 
in 1934 echter aanleiding tot een heftige discussie in de vakpers. 
Jan Gratama had die discussie zelf uitgelokt, niet zozeer door 
het ontwerp zelf, als wel door de motieven die hij voor de door 
hem gebruikte vormentaal en constructie aangaf. De opzet, 
constructie, ornamentiek, alles werd een dankbaar mikpunt van 
kritiek voor allen die de moderne Nederlandse architectuur 
in al haar bonte verscheidenheid een warm hart toedroegen. 
De discussie die zich rond De Bisschop ontspon biedt goede 
aanknopingspunten om meer inzicht te krijgen in het denken 
over de relatie tussen de moderne bouwkunst en traditie tijdens 
het interbellum. Incidenteel is wel eens een opmerking gewijd 
aan de rol van de traditie in de vooroorlogse architectuur, vooral 
als men daarmee de architectuur van M.J. Granpré Molière 
of A.J. Kropholler of hun beider volgelingen bedoelde.’ Maar 
de vraag hoe zij dachten de traditie in hun architectuur te 
verwerken kreeg tot op heden weinig aandacht.2 Uit de 
polemiek rond Gratama's gebouw blijkt ook dat deze sterk door 
het katholieke geloof geïnspireerde architecten niet de enigen 
waren voor wie een moderne nationale baksteenarchitectuur 
een nastrevenswaardig ideaal was.
De verwikkelingen rond De Bisschop zijn een dankbaar 
onderwerp voor een case-study waarin wordt nagegaan of er 
verbanden zijn aan te brengen tussen de verschillende ideeën 
en richtingen in de vooroorlogse Nederlandse architectuur. De 
ene richting mag wat dogmatischer in haar standpunten zijn 
dan de andere, toch duiken bij alle steeds weer dezelfde thema's 
op. Het streven naar een nationale, Nederlandse architectuur, 
gekenmerkt door schilderachtigheid en een sterke geslotenheid,

is daarvan de belangrijkste. Wie de architectuurpublikaties van 
die tijd doorneemt, merkt dat dit streven de esthetische criteria 
bepaalt zoals die werden toegepast in de verslagen van schoon
heidscommissies of in de kritieken van gezaghebbende architec
tuurtijdschriften.
Over de theorieën van architecten als Kropholler, B.J. Koldewey 
en C.M. van Moorsel geven hun beschouwingen in hun lijfblad, 
het Rooms Katholiek Bouwblad, genoeg uitsluitsel. Om een 
beeld te krijgen van de opvattingen van andere architecten bij 
wie de traditie in de eigentijdse architectuur een belangrijke 
plaats inneemt, moet men zich verlaten op wat uit hun architec
tuurkritieken kan worden gedestilleerd. Vrijwel niemand van 
hen gaf zich over aan uitgebreide theoretische bespiegelingen. 
De discussie rond De Bisschop is het vertrekpunt voor de 
verkenning van bovengenoemde opvattingen. Na een beschrijving 
van het gebouw en de plaatsing van het gebouw binnen 
Gratama's oeuvre, zal dieper worden ingegaan op twee aspecten 
die het ontwerp in de ogen van de architect bij uitstek maken 
tot moderne en Nederlandse architectuur.

Het gebouw

Lange tijd had op de plaats waar De Bisschop verscheen, de 
ruïne van een tot café verbouwd zeventiende-eeuws winkelhuis 
gestaan. Het dankte zijn naam aan de gevelsteen waarop St. 
Nicolaas stond afgebeeld en die ook in het huidige gebouw 
is aangebracht.3 Begin jaren dertig kocht de N.V. Levert & 
Co de grond en vroeg de aannemer M. Smit op die plek een 
winkel-kantoorgebouw neer te zetten. Smit gaf op zijn beurt 
de architect A. Hamaker en het bureau Gratama en Dinger de 
opdracht voor een ontwerp. Gratama zou binnen dit samen
werkingsverband het ontwerp maken. Het programma van eisen
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J. Gratama, kantoorgebouw 'De Bisschop', Amsterdam 1934 (uit: BNA-archief map 187-188, NAi)

stelde dat de mogelijkheid moest bestaan om de verschillende 
verdiepingen afzonderlijk te verhuren.
Op het eerste gezicht lijkt het bij de Nieuwe Bisschop aan de 
kant van het Damrak om twee gebouwen te gaan: een vijf 
verdiepingen hoog gedeelte dat met zijn puntgevel naar de Dam 
gekeerd staat en een veel kleiner gedeelte van drie verdiepingen 
met een eigen kap, dat zijn gevel naar het Damrak wendt. Het 
zadeldak van het grote gedeelte omspant aan de Damzijde vijf 
van de zes traveeën; de zesde, meest linkse is iets van de 
gevellijn teruggezet. Binnen merkt de bezoeker niets van de 
genoemde tweedeling, tot de derde verdieping althans. In een 
soort van persbericht, dat later in het Bouwkundig Weekblad 
een verweer vormde tegen het commentaar van enkele critici, 
motiveerde Gratama waarom hij voor deze opzet koos.4 De 
verdeling van het gebouw in twee massa's zorgt ervoor, zo 
schreef hij, dat de lichttoetreding in de Valkensteeg naast het 
gebouw aan de Damrakzijde niet belemmerd wordt. Door deze 
groepering en het haaks op elkaar zetten van de daken ontstond 
in de woorden van Gratama "een schilderachtigheid [...] die 
hier in Amsterdam zeker niet misplaatst is en die door zijn 
topgevel harmoniëert met de gevel van de Bodega aan de andere 
kant van de steeg, de goede typisch-Berlagiaansche architec
tuur van Kropholler en Staal".
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Een staalskelet, vastgezet in een kelder van gewapend beton 
vormt de draagconstructie van het gebouw. De bakstenen muren 
hebben alleen een bekledende functie. Gratama vergelijkt dit 
met het menselijk lichaam waarbij de huid als een beschermend 
kleed om de botten is getrokken.6 De muurdammen op de 
benedenverdieping zijn bekleed met graniet en afgesloten met 
een gestileerd kapiteel alsof het vrijstaande pijlers betrof. Zij 
staan er een beetje ongemakkelijk bij, zijn naar verhouding 
te klein en blijken vaak niet in één lijn te staan met de muur
dammen erboven. Met het oog op het verkeer was Gratama 
van gemeentewege verplicht de hoek af te schuinen. Hij trok 
de afschuining niet tot boven door, hetgeen volgens hem tot 
verbrokkeling van de gevel zou hebben geleid. Daarom werkte 
hij de beneden ontstane 'hinderlijke' driehoek bij wijze van 
versiering met een smeedijzeren korf weg.
Er is vrijwel geen relatie tussen plaatsing en grootte van de 
vensters en de ligging en het belang van de ruimte daarachter. 
WC en directiekamer zijn hierdoor niet van elkaar te 
onderscheiden. Bij het hoge gedeelte kenmerken monotone 
venstertijen beide gevels, die echter op de hoek met een travee 
van kleine boogvensters worden beëindigd. De organisatie 
binnen geeft daar geen enkele aanleiding toe. Kennelijk wilde 
Gratama op deze manier de hoek van het gebouw visueel verste-
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vigen. ,
Veel elementen van het gebouw doen denken aan de Neder 
landse architectuur van rond 1700. Dat geldt met name voor 
de classicerende opbouw van de gevel in combinatie met het 
haksteengebruik. de dakkapellen en de grote schuiframen. Dit 
was volgens Gratama, en hij legt daar grote nadruk op, geen 
stijlimitatie, in die tijd immers een scheldwoord. Het gaat 
hier in zijn ogen om een modem, Nederlands gebouw dat zich 
kenmerkt door een eenvoudige, vierkante opbouw, een zakelijke, 
ruime belichting, een open onderbouw en een flink, beschuttend 
dak met afsluitende topgevels voor de geleiding van het regen
water.

Jan Gratama

Het oeuvre van Gratama alleen laat al zien dat het streven naar 
een nationale vormentaal vele verschijningsvormen kan aanne
men. Bij veel van zijn tijdgenoten wekte de soms nogal abrupte 
wisselingen in zijp opvattingen en de vrij losse band tussen 
zijn doen en denken wrevel op, vooral omdat hij iedereen graag 
en met veel ophef van zijn nieuwe inzichten op de hoogte 
bracht. Alvorens Gratama's critici het woord te geven, is enige 
kennis over zijn werk en ideeën verhelderend.

Gratama's leven en werk

Na zijn studie aan de Polytechnische School in Delft en na 
de beëindiging van zijn leraarschap Kunstgeschiedenis aan de 
Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag, vestigde Jan 
Gratama (1877 - 1947) zich in 1908 in Amsterdam. Van 1914 
tot 1921 ging hij een werkverband aan met G. Versteeg. Later, 
in 1930, zou hij zich associëren met J.W. Dinger. Als algemeen 
secretaris van de Maatschappij tot Bevordering van de Bouw
kunst, een functie die hij van 1908 tot 1914 zou bekleden, liet 
hij veel van zich horen via lezingen en artikelen in het Bouw
kundig Weekblad. In 1917 leidde hij als voorzitter de grote 
reorganisatie van het genootschap Architectura et Amicitia, 
die tot doel had deze vereniging tot een soort voorhoede van 
de Nederlandse moderne architectuur te maken. Door deze acti
viteiten kwam hij in nauwe aanraking met de belangrijkste 
vertegenwoordigers van de Amsterdamse School. Zijn werk 
ondergaat rond deze tijd grote invloed van enkelen van zijn 
medebestuursleden zoals M. de Klerk en J.F. Staal. Er ging 
geen belangrijk evenement voorbij of Gratama was erbij 
betrokken. Hij was nauw betrokken bij de fusie van de Maat
schappij tot Bevordering der Bouwkunst en de Bond van Neder- 
landsche Architecten(BNA), speelde een actieve rol in de 
discussie over de al dan niet gewenste toepassing van het platte 
dak en was één van de sprekers op de eerste conferentie van 
de Bond Heemschut, die als onderwerp had: 'Het bouwkunstig 
element bij de bescherming der schoonheid van Nerderland' 
(1912).*
De vraag die tijdens de conferentie centraal stond was één die 
ook Gratama sterk bezig hield, namelijk in hoeverre voorkomen 
kon worden dat de moderne bouwkunst zou detoneren te midden 
van de bestaande stad en in het landschap, zonder dat dit ten 
koste ging van het eigentijdse van de bouwkunst zelf. Dat 
daarbij rekening moest worden gehouden met de nationale 
bouwtraditie was voor velen, ook voor Gratama, vanzelfspre
kend.

Het werk van Gratama laat een langzame verschuiving zien 
van het streven naar een bouwkunst vrij van referenties aan 
het verleden naar één die wat vormentaal betreft sterk geënt 
is op historische voorbeelden. Afhankelijk van de bouwlokatie 
gebruikt Gratama óf een symmetrische opzet óf één die bepaald 
wordt door een schilderachtige groepering. Dat geldt voor zowel 
zijn woningbouwprojecten waaruit het grootste gedeelte van 
zijn oeuvre bestaat als zijn villa-ontwerpen. In zijn ontwerpen 
voor de Stadionbuurt en voor de betonwoningen in de Water
graafsmeer is een sterke hang naar symmetrie merkbaar. Die 
monumentale opzet ontbreekt in de ontwerpen voor de woning
bouwvereniging 'Eigen Haard' in de Watergraafsmeer en in 
de met trapgevels vormgegeven woningblokken die hij met 
H.P. Berlage en G. Versteeg ontwierp in de Transvaalbuurt 
in Amsterdam. De ornamentiek van al zijn woningbouwprojecten 
herinnert sterk aan die van de Amsterdamse School. Datzelfde 
geldt voor zijn landhuizen. Houten beschietingen van gevels, 
balkons en erkers en steil hellende, gebroken daken met grote 
overstek bepalen hier het algehele beeld. Een voorbeeld van 
een monumentaal, maar toch zeer schilderachtig ontwerp is 
een woonhuis van zijn hand in Wassenaar. Aan de andere kant 
vertoont de door hem ontworpen villa bij Heemstede een sterke 
symmetrie, waarbij het ver uitkragende platte dak voor een 
krachtige bekroning zorgt. Een sterk classicistische opzet heeft 
aan zijn ontwerpen voor monumentale opdrachten als bank
en kantoorgebouwen nooit ontbroken. In de decoratie en detail
lering daarvan ontleende hij vooral motieven aan de Amster
damse School en de architectuur van de Amerikaanse architect 
F.L. Wright.
In de loop van de jaren dertig geeft het werk steeds duidelijker 
blijk van Gratama's fascinatie voor de vroeg-achttiende-eeuwse 
baksteenarchitectuur. Daarvoor is niet alleen de voor hem 
gebruikelijke symmetrische opzet kenmerkend, maar vooral 
ook een pilasterachtige gevelverdeling en andersoortige 
classicistische ornamentiek, soms gecombineerd met een centraal 
geplaatste klokkestoel op het dak.
Gratama was, evanals Berlage, al vroeg een voorstander van 
de toepassing van beton in de woningbouw. In enkele woning
blokken in het tuindorp Watergraafsmeer, waarvoor hij op basis 
van een plan van de architecten P. Vorkink en J.Ph. Wormser 
in 1906, zelf met G. Versteeg het stedebouwkundige ontwerp 
verzorgde, kon hij zijn denkbeelden in gebouwde vorm realise
ren. In een groot gedeelte van deze wijk heeft de gemeente 
Amsterdam met verschillende systemen van betonconstructie 
geëxperimenteerd. In tegenstelling tot bijvoorbeeld J.B van 
Loghem, is de gebruikte techniek voor Gratama nauwelijks 
een aanleiding voor de keuze van zijn vormentaal. Die staat 
hier los van de functionele indeling van ruimten en verdiepingen 
van de woningbouwblokken. Ook in zijn latere werk houdt 
Gratama bij de vormgeving vrijwel geen rekening met het 
gebruik van een betonnen constructie, waaruit valt af te leiden 
dat voor hem de in die tijd door veel architecten gekoesterde 
'Materialgerechtheit' in de architectuur nauwelijks prioriteit 
had.

Gratama's opvattingen

De ontwikkeling in Gratama's werk naar een historiserende 
vormentaal is opmerkelijk wanneer men diens berucht geworden 
kritiek op het prijsvraag-ontwerp voor het Rotterdams stadhuis 
van H. Evers uit 1913 in gedachten neemt. Evers' inzending

J. Gratama, Landhuis 'De Roetmop', Bentveld 
143)

(uit: Het Bouwbedrijf (1931),

1. Gratama, 
NAi)

Incassobank, Enschede 1929 (uit BNA-archief I. Gratama, Dubbel woonhuis aan de Kralinsche Piaslaan, Rotterdam 1916 
(uit: BNA-archief map 187-188, NAi)

J. Gratama, Landhuis te Bennebroek, 1918, (uit: I.G. Wattjes, Moderne 
Nederlandsche villa's en landhuizen, Amsterdam 1931, afb. 155)
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omschreef hij toen als één die een en al getuigde van stijlna— 
maak: "het is alles slappe imitatie van of inspiratie op heel 
wat fraaie voorbeelden van Hollandsche, Vlaamsche en Duitsche 
Renaissance en Hollandsche Gothiek. Het is alles oude kost, 
die reeds voor 30 jaar vaak beter is gedaan. Weinig eigen 
inventie spreekt uit dit alles Het was Gratama's streven, 
althans in de tijd dat hij deze recensie schreef, om traditioneel 
materiaalgebruik te verzoenen met de mogelijkheden van de 
moderne techniek. Die mening komt onder meer naar voren 
in de publikatie Het goed recht van de toepassing van het platte 
en flauwhellende dak in Nederland, die hij samen met A. Otten 
en S. de Clerq in 1918 uitbracht. De conclusie van hun 
onderzoek was dat uit oogpunt van ruimtewinst in combinatie

J. Gratama, Woningbouw in de Stadionbuurt van Amsterdam, 1921 - 1928 
(uit: BNA-archief map 187 - 188, NAi)

met de introductie van nieuwe materialen als houtcement, 
mastiek en gewapend beton het platte dak evenveel recht van 
bestaan had als het hellende dak. Ook in esthetisch opzicht 
hoefde bij een goede groepering van de verschillende 
bouwvolumes het platte dak voor de meer traditionele variant 
niet onder te doen. Die bewering werd geschraagd door zowel 
historische als negentiende- en vroeg-twintigste-eeuwse voor
beelden.10
Wat verstond Gratama zelf onder moderne bouwkunst? In een 
lezing voor het genootschap Architectura et Amicitia in 1914 
omschreef hij moderne bouwkunst als architectuur die inspeelt 
op de eisen van de eigen tijd. Geheel overeenkomstig de alge
mene historiografische opvatting van die tijd meende Gratama 
dat Berlage met zijn rationele architectuur een aanzet had 
gegeven tot het vinden van een "gezonde, reëele basis voor 
de architectuur".11 Berlage had, zo vond ook Gratama, de 
functieverdeling van het gebouw als uitgangspunt voor de vorm 
genomen en liet daarin het gebruikte materiaal tot zijn recht 
komen. Volgens Gratama was echter nog geen sprake van kunst 
in de ontwerpen van Berlage, de doelmatigheid van diens 
gebouwen was hun sterkste kant.
Gratama onderscheidde in de architectuur van zijn tijd drie 
hoofdstromingen: ten eerste de richting die een vervolg was 
op de neorenaissance-architectuur, een soort van neobarok 
zoals die in De Bijenkorf van J. van Straaten te vinden was

en ten tweede de richting-Berlage die vóór alles op utilitaire 
overwegingen gebaseerde, en daarom schilderachtige maar 
weinig harmonieuze architectuur nastreefde. De derde stroming 
noemde Gratama modern, omdat deze erin slaagde te beant
woorden aan de eisen van de eigen tijd en ook een harmonische 
bouwkunst wist te bereiken. K.P.C. de Bazel was van deze 
richting de belangrijkste vertegenwoordiger. Gratama's waarde
ring voor De Bazel lag in de lijn van de toenmalige algemene 
opvatting en strookte bovendien met zijn eigen streven, aange
zien voor De Bazels werk de toepassing van klassieke proporties 
en een sterke hang naar symmetrie kenmerkend is.
Van grote betekenis voor de geest van zijn tijd achtte Gratama 
het streven naar waarheid, klaarheid en zakelijkheid, waarin 
naar zijn mening het negentiende-eeuwse denken met zijn sterk 
wetenschappelijk karakter doorwerkte. De utiliteit van het 
gebouw als uitgangspunt nemen voor de vorm en deze afhanke
lijk te maken van de specifieke functie van een gebouw was 
volgens hem terecht. Alleen was er naar zijn idee pas sprake 
van architectuur wanneer de kunstenaar in staat was aan deze 
eisen van de eigen tijd door middel van de vorm een persoon
lijke interpretatie te geven.
Gratama beschouwde 'modem' niet als synoniem met het nieuwe, 
maar met het 'eigene' van de tijd. Nieuwe materialen moesten 
zeker worden aangegrepen als een uitbreiding van de mogelijk
heden in het voortbrengen van een eigentijdse schoonheid. Dat 
betekende nog niet de uitsluiting van het gebruik van traditionele 
materialen. Voor iedere bouwopgave moest het materiaal worden 
gekozen dat ervoor geschikt was, of dit nu de gladde, industrieel 
vervaardigde verblendsteen was, goed voor aanwending in 
fabrieken, of de ruwe handvormsteen voor de bouw van een 
landhuis. Wat dat betreft zijn Gratama's overwegingen voor 
de vormgeving van een Nederlands landhuis veelzeggend: 
"Wanneer een architect een landhuis bouwt en hij wenscht 
hierbij niet het praal-vertoon van een Italiaansche villa, maar 
waarheid, d.w.z. een landwoning voor een Hollander uit een 
bemiddelde klasse, die zich zelf wil zijn; en hij maakt het 
landhuis eenvoudig, zakelijk en praktisch, waarbij hij wel bewust 
in de uitwendige architectuur het karakter van veilig-van-de- 
natuur-afgesloten-zijn volhoudt door flinke muurvlakken en 
niet te groote raamopeningen, en een flink beschuttend dak, 
dan is deze architect volkomen modern, ook al lijkt zijn villa 
tenslotte min of meer op een boerderij".1
Evenals in zijn werk valt in Gratama's publikaties een ver
schuiving te bespeuren van de nadruk op de totstandkoming 
van een moderne architectuur naar een concentratie op een 
meer met de traditie verbonden vormgeving. Die ontwikkeling 
verklaart zijn toenemende kritiek op de nieuwzakelijke architec
tuur, die hij in zijn artikel 'Beschouwing over de Nieuwe 
Zakelijkheid' uit 1932 uitgebreid uiteenzet.13 Daarin stelt 
Gratama vast dat de architectuur op de twee belangrijkste 
'levenselementen' van de mens inwerkt: op het denken en op 
de zintuigen, dat is de 'Natuur' van de mens. Het denken is 
altijd in beweging en richt zich naar de ontwikkelingen van 
de moderne tijd. Het natuurlijke en zintuiglijke is het eeuwigdu
rende aspect, dat ervoor zorgt dat wij ook gebouwen uit het 
verleden nog steeds kunnen waarderen, waarbij Gratama doelt 
op de proporties, het materiaalgebruik, de werking van het licht 
en dergelijke. Een goed architect moet een evenwicht zien te 
bereiken tussen het denken en de Natuur, tussen 'kunde' en 
'kunst'. Dat evenwicht ontbreekt volgens Gratama in de architec
tuur van het Nieuwe Bouwen. Teveel hebben de nieuwzakelijke 
architecten het denken tot uitgangspunt genomen en een abstracte

architectuur nagestreefd die niet meer aan het natuurlijke in 
de mens kan appelleren. Terwijl men Berlage het ontbreken 
van schoonheid aan diens gebouwen niet kan verwijten, omdat 
hij een pionier was in het vinden van een moderne architectuur, 
hadden de nieuwzakelijke architecten in Gratama's ogen beter 
moeten weten. Zij streefden niet naar een evenwicht tussen 
natuur en geest, gevoel en denken, maar hebben alleen het laatste 
ten volle ontwikkeld. Dat het ornament volledig uit de 
nieuwzakelijke architectuur geweerd werd verklaart Gratama 
dan ook uit die verstandelijke benadering: "want alle ornament 
is aan de Natuur ontleend en daardoor mystisch (...) Daaren
boven heeft elk ornament, logisch denkend gesproken geen 
zin; het staat buiten de geest".14
Het zou heel goed kunnen dat de steeds duidelijker wordende 
verwijzingen naar het achttiende-eeuwse baksteenclassicisme 
in Gratama's werk, zoals die ook in De Bisschop zijn te vinden, 
voortkwam uit diens verlangen het gevoelselement in de 
architectuur meer aan bod te laten komen. In 1914 schreef hij 
al tijdens de genoemde lezing voor het genootschap Architectura 
et Amicitia dat de achttiende eeuw een 'in zijn soort volledige 
cultuur' kende, "de schoonheid van haar gebouwen komt voort 
uit de harmonie tusschen de factoren van het toenmalige sociaal 
en artistiek leven".15
Aan het eind van het hierboven genoemde artikel brak Gratama 
een lans voor de zogenoemde traditionalisten die aanknopings
punten zochten in de traditionele, landelijke architectuur van 
Nederland als inspiratiebron voor hun eigen werk. Rekening 
houdend met de door de veranderende maatschappij gestelde 
eisen, ontdekten deze architecten opnieuw de blijvende waarden 
van de Nederlandse architectuur, die voor lange tijd verwaar
loosd waren: "Daarom passen de traditonalisten in Nederland 
weer toe: het zichtbare, beschuttende dak, de beschuttende muur, 
de overstekende, regenwater afvoerende goot; de lekdorpels 
onder de ramen, de wel overwogen lichttoetreding, rekening 
houdend met afkoeling 's winters en verhitting 's zomers, enz. 
Zoo ontstaat het typisch-Hollandsche huis, dat symbolisch de 
juiste verhouding aangeeft tusschen den Hollandsche mensch 
met zijn eigen aard, en de Hollandsche natuur, waarin hij 
leeft."16 Gratama doelde met deze beschrijving op de architec
tuur van onder meer Kropholler en andere jonge, voornamelijk 
katholieke architecten. Vreemd genoeg lijkt het werk van deze 
traditionalisten nauwelijks op Gratama's eigen architectuur in 
de jaren dertig.
In zijn verweer tegen de aanvallen op De Bisschop richt 
Gratama zich voornamelijk tot de nieuwzakelijke architecten, 
die zichzelf als 'Modem' afficheerden omdat zij zich wilden 
ontdoen van iedere verwijzing naar het verleden. Deze lieten 
hun kritiek echter bij een spotprent in hun lijfblad De 8 en 
Opbouw. Zij zagen het gebouw als het zoveelste bewijs van 
de dubieuze beoordelingspraktijk van schoonheidscommissies, 
waarbij alleen werd gekeken naar welstand, dat wil zeggen 
naar de manier waarop de gevel zich in de straatwand voegde 
en niet naar de kwaliteit van de plattegrond en de samenhang 
tussen in- en exterieur.17 De felste kritiek op De Bisschop 
kwam daarentegen uit een voor Gratama volkomen onverwachte 
hoek.

I. Gratama, Ontwerp voor Raadhuis te Ede, 1941, voorgevel (uit: Bouwkundig 
Weekblad Architectura nr. 19 (1941)

De critici

"En nu weten we wel, dat de heer Gratama in een verstandelijk 
betoog ons kan duidelijk maken, dat deze stijlnamaak of dit 
siijlconglomeraat ter plaatse het beste is wat je nemen kan, 
ons gevoel is daarmee niet bevredigd''.18 Dit citaat uit de 
recensie van J.P. Mieras in het Bouwkundig Weekblad Architec
tura wijst op zijn grote twijfel aan de overeenstemming tussen 
woord en daad bij Gratama en impliciet ook aan de integriteit 
van de architect. C.M. van Moorsel, die de 'Bisschop' voor 
het Rooms Katholiek Bouwblad besprak, verwoordde die twijfel 
zonder omwegen in de titel "Een te vlotte bekering".19 De 
architectuurcriticus J.P. Mieras en de architect-publicist Van 
Moorsel waren degenen die Gratama in vaak zeer ironische 
bewoordingen ertoe uitdaagden te vertellen waarom De 
Bisschop toch zo modem was.
De kritiek van Mieras is ongewoon fel voor zijn doen. Het 
ging bij het Bouwkundig Weekblad Architectura, waaraan Mieras 
al sinds 1917 als secretaris-redacteur verbonden was, om een 
orgaan van de BNA, een verenigingsblaadje eigenlijk, dat een 
zo groot mogelijke loyaliteit met de bondsleden wilde betrach
ten.20 Afgebeelde werken kregen meestal een toelichting van 
de ontwerper zelf en anders werden deze begeleid door een 
milde, overwegend positieve kritiek van een redacteur. Ook 
Mieras was doorgaans mild in zijn kritieken, al zou hij na de 
oorlog vanwege zijn trefzekere, en veelal gevreesde analyse 
van ontwerpen de bijnaam 'de Chirurg' verwerven. Op het 
moment echter dat een architect zijn ontwerp achter hoog
dravende theorieën probeerde te verbergen, zoals in het geval 
van De Bisschop, dan was hij uiterst sceptisch.
Wat zijn opvattingen betreft is Mieras moeilijk in de toenmalige 
architectuurdiscussie te plaatsen. Men komt weinig verder met 
de constatering dat hij de door hem besproken gebouwen wilde 
toetsen aan - zoals dat toen heette - 'de eeuwige waarden van 
de architectuur'. Mieras was geen theoreticus, hij schreef, voor 
de oorlog althans, geen uitgebreide beschouwingen over archi
tectuur. Zijn benadering van de esthetiek van het gebouw verte
genwoordigde een algemene onderstroom van het denken over 
architectuur tussen de twee wereldoorlogen waarin de thematiek 
van de negentiende-eeuwse architectuur, soms verwoord door 
gelijkluidende, soms door andere begrippen, nog steeds was 
terug te vinden. Vragen als 'Wat is moderne architectuur ?' 
en 'Wat is een nationale, Nederlandse bouwkunst ?' die het 
denken over architectuur voor de oorlog beheersten, worden 
in de woorden van critici als Mieras slechts impliciet 
beantwoord.
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Anders is dat bij Van Moorsel en zijn mederedacteuren van 
het in 1929 opgerichte Rooms Katholiek Bouwblad.21 Zij 
plaatsten hun stellingname boven ieder openingsartikel van 
het tijdschrift: "Het R.K. Bouwblad wijdt in de eerste plaats 
zijn aandacht aan de Kerkelijke Bouwkunst waarmee de archi
tectuur staat of valt als uiting eener gemeenschap. Het verwerpt 
evenzeer het karakterloos voortsloffen in academische, histo- 
ricistische richting als het individualistisch zich uitvieren in 
bouw-vormen die wel nieuw-modisch zijn, maar niet 'modem', 
in den zin van: eigentijdsche realisatie der gezonde beginselen 
wier waarde in het verleden bewezen werd".22 Wanneer het 
werk van de architecten van het Nieuwe Bouwen modieus was 
en ontwerpen als De Bisschop 'historicistisch', wat rekende 
Van Moorsel en zijn mederedacteuren dan tot de kenmerken 
van een moderne Nederlandse architectuur? Die vraag komt 
verderop aan de orde. Nu eerst Mieras.

J.Gratama, plattegronden en gevelontwerpen voor 'De Bisschop', Amsterdam, 
1933 (uit: Bouwkundig Weekblad Architectura (1933), 177)

Mieras' kritiek volgde twee lijnen. De één was fundamenteel 
en betrof, wat hij noemde, 'de stijl-conglomeraat'. Hij herinnerde 
Gratama aan diens eigen uitlatingen over Evers' ontwerp voor 
het Rotterdamse stadhuis, die "woord voor woord met 
striemende felheid dit project op den Dam [zouden] vernie
tigen'.25 Gegeven het anachronisme in de gekozen vormentaal 
vond Mieras, en dat is de tweede lijn in zijn betoog, weinig 
consistentie in de stijltoepassing zelf. Hij hekelde de boog
vensters die de symmetrie doorbreken, de wanverhouding tussen 
pijlertjes en de massieve bovenbouw en betitelde de dakvensters 
als 'japansche hondehokken".24 Wanneer Gratama ervoor had 
gekozen boogvensters te gebruiken, waarom, vroeg Mieras zich 
af, dan ook geen sierankers en een blinde gevel aan de 
Damrakzijde, in navolging van de grachtenpanden op de straat

hoeken? "iets rationeel door te voeren in een ontwerp is al een 
genot op zichzelf".25
De opdeling van het kantoorgebouw in twee ongelijke massa's 
achtte Mieras niet gelukkig, hoewel hij het door Gratama 
nagestreefde schilderachtige effect, tot stand gebracht door het 
haaks op elkaar zetten van de daken, zeker gewaardeerd zal 
hebben aangezien het ook in andere publikaties van Mieras 
opduikt als een positief kenmerk van een moderne Nederlandse 
architectuur. Over het algemeen, en Mieras is daarop geen 
uitzondering, werd met 'schilderachtigheid' vóór de oorlog het 
nationale in de Nederlandse bouwkunst aangeduid. Het begrip 
vormt in de eerste helft van de twintigste eeuw als het ware 
een trait-d'union tussen uiteenlopende benaderingen, waarin 
tegelijk een streven naar een zowel Nederlandse als moderne 
architectuur tot uitdrukking komt. Het idee van 'schilderach
tigheid', dat al even moeilijk te definiëren is als andere reeds 
in de negentiende eeuw gebruikte criteria zoals 'karakter' en 
'waarheid', speelt al sinds het midden van de vorige eeuw een 
rol in het denken en schrijven over architectuur.

Wat zou een schilder nu hiervan kunnen maken ?'

Schilderachtige bouwkunst

In zijn bijdrage aan de catalogus Nederland bouwt in baksteen 
1800 - 1940 uit 1941 trekt J.C. Ebbinge Wubben een parallel 
tussen de architectuur van rond 1880 en de Hollandse Renais
sance van de zeventiende eeuw. De onrust, veroorzaakt door 
stormachtige ontwikkelingen op sociaal-economisch gebied, 
komt in beide perioden tot uiting in een "romantische, rijk 
gedetailleerde bouwkunst die met in wezen onarchitectonische 
'schilderachtige' middelen als kleur, licht en schaduw werkt 
[..], het is alsof het gevoel voor licht en toonwaarden, dat aan 
onze schilderkunst een zoo eigen karakter heeft gegeven, hier 
ook de architectuur een zoo eigen Nederlandsche nuance 
gegeven heeft".26 Architectuur en schilderkunst werden al 
sinds lang in een voortdurende wisselwerking met elkaar gezien. 
De belangrijkste overeenkomst was dat beide zouden profiteren 
van het Nederlandse klimaat, het licht en de sfeer in de 
Hollandse steden. De katholieke architect J.A.C. Tillema, 
tijdgenoot van Gratama, zou dit omschrijven als: "een volkomen 
harmonie [...] tusschen de samenstellende deelen, de gebouwen, 
de straten, de grachten, de hooge bruggetjes en den eeuwig 
wisselenden en toch steeds zichzelf blijvenden Hollandschen 
hemel, van waaruit de prachtigste belichting neerdaalt op 
menschen en dingen".27
Schilderachtigheid was dan ook sinds het midden van de negen
tiende eeuw een van de belangrijkste voorwaarden geworden 
van een nationale stijl. Voor een belangrijk gedeelte verklaart 
dit aspect het succes van de Hollandse Neorenaissance van 
het laatste kwart van de negentiende eeuw. Hoewel de 
Nederlandse architectuur zich langzamerhand van dergelijke 
duidelijke referenties aan een historische stijlperiode zou 
ontdoen, werd nog tot ver in de twintigste eeuw vastgehouden 
aan het nastreven van een schilderachtig effect.28 Bij 'schilder
achtigheid' werd vooral gedacht aan het gebruik van baksteen, 
liefst in de grootst mogelijke kleurschakering toegepast, en 
een asymmetrische groepering van bouwmassa's met zadeldaken 
en prominente schoorstenen, zodat een karakteristiek silhouet 
kon ontstaan. Het ging daarbij ook om de indruk die het gebouw 
op de toeschouwer maakte. Wat dat betreft was schilderachtig

heid tegelijk een belangrijke stedebouwkundige karakteristiek, 
omdat daarmee steeds een verzoening nagestreefd werd tussen 
de historisch gegroeide stad en de nieuw te ontwerpen 
gebouwen, zonder dat het vertrouwde Nederlandse stadsbeeld 
verloren zou gaan.
Die twee aspecten, het esthetische en het stedebouwkundige, 
of in het geval van bij voorbeeld landhuizen het landschappe
lijke, gingen in het gebruik van het begrip schilderachtigheid 
steeds samen. Toen C. Muysken in 1879 bij zijn ontwerp voor 
Kasteel Oud-Wassenaar voor de vormentaal van de Hollandse 
Renaissance koos, voerde hij daarvoor als belangrijkste reden 
aan dat hij zijn het landhuis moeiteloos op wilde laten gaan 
in het omliggende duinlandschap.29 Aangezien het kasteel, 
dat ook door Ebbinge Wubben als een goed voorbeeld van 
negentiende-eeuwse schilderachtige bouwkunst werd genoemd, 
in de plattegrond een strenge symmetrische opzet laat zien, 
wordt schilderachtigheid hier vooral bepaald door de 
kleurstelling en materiaalbehandeling. Het gegeven dat de 
Hollandse Renaissance even weinig te maken heeft met een 
duinlandschap als een classicistische vormentaal doet aan het 
belang dat aan de schilderachtigheid van het landhuis gehecht

Kritische vergelijking van het weinig schilderachtige karakter van de 'De Bisschop' een belangrijk voorbeeld uit de zeventiende eeuwse schilderkunst (uit: C. 
Veth e.a, De ontluistering van ons land, Den Haag z.j., afb.16 en 17)

werd niets af. Het bevestigt integendeel het vermoeden dat 
het nastreven van een schilderachtig effect belangrijk was en 
dus door Muysken, al was het maar bij wijze van 
verkooppraatje, moest worden genoemd.
Veel ontwerpen voor de Amsterdamse Beursprijsvraag van 
1884 waren getekend in een neorenaissancestijl, juist omdat 
deelnemers als J. de Kruyff en het koppel H.P. Berlage en Th. 
Sanders meenden dat deze ontwerpopvatting overeenkwam 
met het schilderachtige beeld van Amsterdam.30 De jury 
beloonde dit streven door in haar juryrapport op te merken 
dat de vormgeving van de beurs "niet in strijd mag zijn met 
de schilderachtige aanblik van de stad".31 De echo hiervan 
klinkt nog na in Gratama's motivering om de daken van De 
Bisschop haaks op elkaar te zetten ten einde een schilderachtig 
effect te bereiken, die "hier in Amsterdam zeker niet misplaatst 
is".32
Berlage deed twintig jaar later met zijn ontwerp van de Beurs 
een poging om ,hoe paradoxaal dat ook mag klinken, op 
negentiende-eeuwse wijze de vernieuwing van de Nederlandse 
architectuur een stap dichterbij te brengen onder andere door 
aanknopingspunten te zoeken bij een bouwkunst van vóór de
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Renaissance. Op die manier wilde hij ontkomen aan de decora- 
tiezucht van de negentiende eeuw en een samenhang tot stand 
brengen tussen constructie en vorm. Berlages Beurs is een 
architectuur opgevat als een compositie van massa's. Niettemin 
bleef hierin het nastreven van een karakteristiek, schilderachtig 
silhouet bepalend voor de algehele vorm, aangezien Berlage 
niet alleen een moderne, maar ook een nationale bouwkunst 
wenste. Vanuit het idee een bouwkunst te scheppen die toege
sneden was op de eisen van de eigen, ja liefst nog van een 
komende, betere tijd, transformeerde Berlage zijn vormentaal: 
gedurende het ontwerpproces ontdeed hij zijn eerdere ontwerpen 
van veel verwijzingen naar vroegere stijlen en concentreerde 
hij zich op de totale vorm van het Beursgebouw, daarbij de 
ornamentiek zoveel mogelijk in de wand integrerend. Het ideaal 
van een nationale en schilderachtige bouwkunst dat aan zijn 
neorenaissancistische ontwerpen ten grondslag had gelegen 
bleef echter van kracht. Daarom had Berlage grote voorkeur 
voor complexe en niet recht afgepaste bouwlocaties, zoals in 
het geval van de Beurs. Het bood hem de mogelijkheid onregel
matige plattegronden te ontwerpen, waardoor "ze [...] 
verrassingen [geven] ongezocht, die juist tot pittoreske effecten 
aanleiding geven'1.33
Nergens duidelijker dan in De ontluistering van ons land, een 
pamfletachtig boekje van C. Veth, J. Jans en J.A.C. Tillema 
dat wilde waarschuwen voor het verval waarin de Nederlandse 
architectuur volgens hen verkeerde, wordt een relatie gelegd 
tussen de schilderkunst en de architectuur.34 In de ogen van 
de auteurs kon - niettegenstaande Gratama's streven - de gevel 
van De Bisschop de vergelijking met het straatje van Vermeer 
geenszins doorstaan.

Nationale architectuur en stedebouw: de compositie van een 
beeld

De wisselwerking tussen schilderkunst en architectuur die in 
Nederland als een nationaal kenmerk werd gezien, verklaart 
waarschijnlijk ook de toevoeging van een afdeling vroeg-negen- 
tiende-eeuwse stadsgezichten aan de tentoonstelling Nederland 
bouwt in baksteen 1800 - 1940. Het was deels uit noodzaak 
om bij de selectie een toevlucht te zoeken tot werken van schil
ders die lange tijd als minderwaardig werden beschouwd, omdat 
de kostbaarste schilderijen in bunkers waren opgeslagen. Maar 
er was ook een positieve reden voor de keuze: in de jaren dertig 
was al een herwaardering ontstaan voor de schilderijen van 
Kaspar Karsen, Johannes Jelgerhuis Rienkz en Wijnand Nuy- 
en.35 Voorheen nog beschouwd als epigonen van de zeventiende 
eeuwse meesters, werden de vroeg-negentiende-eeuwse schil
ders meer en meer gewaardeerd vanwege hun teruggrijpen op 
de traditie.36 De schilderijen getuigden, zo schreef Van Moorsel 
in een recensie bij een schilderijententoonstelling, nog van een 
Hollandse degelijkheid, toen er nog geen hang naar al te veel 
individualisme heerste. "Niet dat, toen de traditie dikwijls 
conventie was geworden wil ik hier loven," schrijft hij "maar 
wel dat er nog zoo iets als 'maar' conventie was [,..]".37 De 
schilderijen op de tentoonstelling gaven, zo kan men stellen, 
de stedebouwkundige context aan waarbinnen de voor de 
tentoonstelling geselecteerde gebouwen konden worden geplaatst. 
Frappant is de grote mate van overeenkomst tussen de composi
ties van stadsgezichten op deze schilderijen met afbeeldingen 
van eigentijdse architectuur in publikaties die de relatie stad, 
platteland en architectuur als onderwerp hebben. De stedebouw-

kundige invalshoek komt zo terloops aan het licht. De bouwkunst 
in de stad en op het land van H. van der Kloot Meyburg is 
zo'n boek.38 Hij zoomt in op alle elementen die het beeld van 
stad en land mee helpen bepalen: van eenvoudige tuinhuisjes, 
bruggen en tuinhekjes tot voorname burgerhuizen. Alleen grote 
bouwwerken als stadhuizen, theaters en fabrieken komen er 
niet in voor. De tekst kan in samenhang met de afbeeldingen 
en de daarbij behorende onderschriften worden gezien als de 
neerslag van een esthetiek die vóór de oorlog een brede 
instemming vond onder architecten en die ook gehanteerd werd 
door instanties die het beeld van het landschap in belangrijk 
mate mee bepaalden zoals de Bond Heemschut en de schoon
heidscommissies.
Het vermoeden dat het bij dit boek gaat om een soort van 
tractaat, maar dan zonder één of ander hecht theoretisch systeem, 
wordt bevestigd door de positieve kritieken in de vakpers bij 
het uitkomen van de opeenvolgende drukken. Het boek beleefde 
zijn eerste druk in 1917. Er zouden er nog twee volgen, waarin 
de herzieningen vooral de afbeeldingen betroffen hetgeen 
neerkwam op de toevoeging van voorbeelden van recent opgele
verde gebouwen. "Waar anderen zich tot een voordracht, een 
vlugschrift bepaalden, heeft de heer MEYBURG zich op breede 
basis geplaatst en stelselmatig in een omvangrijk werk het 
geheele gebied behandeld", schreef De Bouwwereld in een 
recensie bij de eerste druk.39 Dit tijdschift fungeerde min of 
meer als orgaan van de Bond Heemschut vanaf zijn oprichting 
in 1910 tot aan de uitgave van een eigen tijdschrift in 1924. 
Mieras schreef bij het uitkomen van de derde druk in het 
Bouwkundig Weekblad Architectura dat de voornaamste beteke
nis van het boek ligt in de volledige gerichtheid op de bouw
kunst zelf en niet op de architect en dat het boek niet alleen 
voor de vakgenoten bestemd is, maar ook leerzaam is voor 
het publiek, ten einde "duidelijk te maken, in welke factoren 
de schoonheid der bouwkunst ten allen tijde kan worden gezocht 
en gevonden".40
In 1923 zou B.T. Boeyinga in zijn hoedanigheid van redacteur 
van Architectura en als gewezen hoofd van het bureau van 
de Advies-Commissie voor bouwontwerpen en uitbreidings
plannen een voorstel doen voor de oprichting van een Bouwraad, 
een landelijk instituut dat door middel van een bouwregister, 
publikaties en tentoonstellingen de om zich heen slaande 
verloedering van de bouwkunst een halt moest toeroepen. Hij 
noemde het boek van Van der Kloot Meyburg als belangrijkste 
richtlijn, omdat daarin wordt aangegeven "hoe alles wat slecht 
gemaakt is ook goed gemaakt kan worden".41
Van der Kloot Meyburg gebruikte bij de vele afbeeldingen 
bij zijn betoog de bij Heemschut in zwang geraakte onderwijs
methode. Voorbeelden van slechte en goede straatbeelden, 
gebouwen en dergelijke werden 'ter leering' naast elkaar gezet. 
Foto's vormen daarom een belangrijk deel van het boek. Deze 
komen, om ons weer bij het belang van het begrip 
schilderachtigheid te bepalen, sterk overeen met enkele vroeg- 
negentiende-eeuwse stadsgezichten op de bovengenoemde 
tentoonstelling Nederland bouwt in baksteen. Twee voorbeelden 
maken dat duidelijk: zowel op afbeelding 291 in Van der Kloot 
Meyburg's boek van een straat in Voorburg als op de De Sint 
Laurenstoren te Rotterdam van C. Springer uit 1869 wordt 
een straat begrensd door afwisselende bebouwing en krijgt aan 
het eind een afsluiting in een kerktoren. Een ander voorbeeld 
is afbeelding 143 waarin de lezer het zicht krijgt op een lustige, 
maar toch gevarieerde gevelwand van moderne arbeiderswonin
gen, die sterk doet denken aan De Waterpoort van Woudricheni,

:cstig dorpsstraatje met levendig silhouet 
tiooie afsluiting. Straatje in Voorburg.

Illustraties van voorbeelden van goede en slechte dorpsbeelden (uit: H. van der Kloot Meyburg, Bouwkunst in de stad en op het land, Rotterdam 1917, 159)

C. Springer, De Sint Laurenstoren te Rotterdam, olieverf op doek, 115 x 97 
cm, 1869 (uit: cat. Nederland bouwt in baksteen 1800 - 1940, Rotterdam 
1941, afb. 12)

een aquarel van Joh. van Lexmond.42 Het straatje van Voorburg 
is een goede illustratie bij één vanVan der Kloot Meyburgs 
ideeën over wat een schilderachtig dorpsbeeld of stadsgezicht 
kan opleveren: men plaatst een kerk of een ander aanzienlijk 
bouwwerk aan een hoofdweg als climax van sobere, maar goed 
geproportioneerde straatwanden.43

In veel opzichten geeft het boek inzichten weer op het gebied 
van architectuur en stedebouw die al aan het eind van de 
negentiende eeuw doorbraken, onder meer in de door Berlage 
gehouden lezing 'Bouwkunst en Impressionisme' uit 1893. De 
verschillende drukken van Bouwkunst in de stad en op het land 
gezien tegen de achtergrond van de immer positieve waardering 
van het boek, symboliseren bij wijze van spreken de constante 
tendensen in het denken over de relatie tussen architectuur en 
stad. Van der Kloot Meyburg toetst eigentijdse beelden van 
stadjes en dorpen aan de Oudhollandse steden, die volgens hem 
gekenmerkt worden door een "buitengewone schilderachtig
heid".44 De opvatting dat de ongedwongen vorm van de histori
sche stadjes moet worden gezien als waren ze de uitkomst van 
een vooropgezet plan, en niet van een door economische, sociale 
en toevallige factoren bepaald groeiproces, is al bij Berlage 
te vinden. Deze portretteerde de middeleeuwse bouwmeester 
als een bekwaam schilder die geen gaten in zijn compositie 
van de stad laat vallen, maar deze door een ingenieuze opstelling 
van spaarzame monumenten tracht te verrijken.45 In deze opzet 
richt het gebouw zich naar zijn omgeving zonder dat dit ten 
koste mocht gaan van de samenhang tussen ex- en interieur, 
constructie, materiaal en vorm, kortom: van de autonomie van 
de architectuur. Dat was overigens niet alleen Berlages opvatting, 
maar ook die van andere belangrijkse vooroorlogse stedebouwers 
zoals Granpré Molière en Dudok.
De manier waarop deze inzichten verbeeld zijn in Berlages 
Beurs, waarin iedere zijde van het gebouw niet alleen uitdruk
king wil zijn van de functies binnen maar ook een antwoord 
probeert te geven op de direct daaraangrenzende stedelijke 
ruimte en die bovendien op het niveau van de stad als geheel 
een karakteristiek silhouet oplevert, verklaart mede de icoon- 
functie die het gebouw vooral voor veel op de traditie geori
ënteerde architecten tot ver in de twintigste eeuw had.
We zouden tegen de achtergrond van de bovengeschetste 
associaties met het begrip schilderachtigheid en geheel in de 
lijn van de didactische methode van Heemschut van voor- en 
tegenbeeld, De Bisschop kunnen confronteren met een gebouw 
dat door Mieras positief beoordeeld werd. Dat ook voor Mieras 
het schilderachtig element in de vaderlandse architectuur 
kenmerkend was voor het nationale karakter bleek al duidelijk
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Illustraties van voorbeelden van goede en slechte arbeiderswoningen (uit: H. van der Kloot Meyburg, Bouwkunstin de stad en op het land, Rotterdam 1917,

J. van Lexmond, De waterpoort te Woudrichem, waterverf, 25,5 x 22 cm, 
ongedateerd (uit: cat. Nederland houwt in baksteen 1800 - 1940, Rotterdam 
1941, afb. 18)

uit een inleiding voor een Duitstalig fotoboek van zijn hand, 
uitgebracht in 1926. In een poging de uiteenlopende richtingen 
in de architectuur onder één noemer te brengen, schreef hij: 
"Wie verschiedenartig auch Art und Character der holländische 
Bauten sein mögen, in einem stimmt jeder gute holländische 
Bau mit dem anderen überein, in dem typisch holländischen

Element des Malerischen. Der Sinn für das Malerische liegt 
dem Holländer im Blute, und der holländische wie rein architek
tonisch er seinem Werken auch vorgeben mag, eingestellt zu 
sein".46
Een gebouw dat door Mieras zeer bewonderd werd is 'Huize 
Lydia' in Amsterdam van J.G. Boterenbrood uit 1927. Tever
geefs, zo stelde Mieras, zal de beschouwer in dit ontwerp naar 
verwantschappen met architectuur van voorgangers of tijdgenoten 
vinden, noch in binnen-, noch in het buitenland. Eén ding was 
voor Mieras echter duidelijk: het is Hollands.47 Daaraan droeg 
een "zeer bewogen daklijn tegen de buitenlucht" bij.48 Hoewel 
Boterenbrood een plat dak heeft toegepast, hetgeen in Mieras' 
ogen doorgaans tot een onrustige compositie van massa's 
aanleiding gaf, is de romp, de massiviteit van het gebouw als 
geheel, intakt gebleven. Het Hollandse zat ook in "de fijne 
gemoedelijkheid der compositie", schreef Mieras; overal wordt 
men verrast door kleine afwijkingen van de hoofdvorm, "een 
niet-klassiek element dat voor de Nederlandsche architectuur 
zo kenmerkend is".49 Dit alles stond voor Mieras, zoveel is

J.G. Boterenbrood, Huize T,ydia', Amsterdam, 1927 (uit: Bouwkundig Weekblad 
Architectura (1927), 397)

wel duidelijk, in schril contrast met de stijlnamaak, de gewilde 
opdeling van de hoofdmassa in tweeën, de monotonie van de 
gevel van de de zeven jaar later ontworpen Bisschop van 
Gratama. Misschien, betoogde Mieras, mag Boterenbrood's 
schepping voorbijgaan aan de problemen van de moderne tijd 
in bijvoorbeeld het materiaalgebruik, daarom is het gebouw 
niet minder modem.
Nederlandse architectuur zonder schilderachtige effecten bestond 
niet, dat stond voor Mieras en veel van zijn tijdgenoten wel 
vast. In een werkelijk modem gebouw werden deze effecten 
bereikt door een combinatie van een hoofdvorm, bestaande 
uit een compositie van massa's, en een levendigheid in silhouet 
en grote variatie in de onderdelen. De opvattingen over moderne 
architectuur van de architecten rond het Rooms-Katholiek 
Bouwblad, verschilden vooral met betrekking tot het idee van 
schilderachtigheid in grote lijnen niet zoveel van het standpunt 
van Mieras en zijn geestverwanten. Dat deze ideeën in veel 
gevallen toch een andere architectuur opleverden kwam niet 
alleen door hun keuze van de inspiratiebronnen, maar ook door 
het feit dat deze katholieke architecten hun sterk ethisch geladen 
ideeën vaak op een nog al dogmatisch wijze wensten door te 
voeren.

De Bisschop en de Rooms Katholiek Bouwblad-esthetiek

Gratama noemde De Bisschop in zijn verweer tegen Mieras' 
kritiek een "organisch-gegroeid Hollandsch huis". Hij bestreed 
diens kritiek dat het bij De Bisschop om stijlimitatie zou gaan. 
"Dat de ramen roetjes hebben", merkte Gratama bijvoorbeeld 
op, "heeft geen historische, maar een aesthetische reden; ik 
wensch een gevoel van intimiteit in de kantoren en geen 
openheid".50 Die geslotenheid bepaalt mede het 'Nederlandsch 
karakter' van het gebouw. Gratama rechtvaardigde deze 
natiegebonden esthetiek met de stelling dat: 'Ons wezen [...] 
zijn eeuwigen stijl [heeft] door bodem, volk en geschiedenis'. 
Voor Van Moorsel werd Gratama's gebruik van al deze door 
hemzelf en zijn geestverwanten gekoesterde begrippen wat 
teveel. Hij liet dan ook niet na Gratama er op te wijzen dat 
deze wel hele goede redenen moest hebben om zich in het vaar
water van de Rooms Katholiek Bouwblad-architecten te 
begeven.
Naar de mening van Van Moorsel was De Bisschop allerminst 
'organisch' maar louter figuratief, dat wil zeggen dat de gehele 
vormgeving op effectbejag was gericht en niets te maken had 
met functie en constructie van dit kantoorgebouw. Het gebruik 
van een staalskelet had immers het voordeel van een vrije 
wandplaatsing, waardoor Gratama ook had kunnen afzien van 
een regelmatige vensterverdeling. Nu had de distributie van 
de verschillende ruimtes op de benedenverdieping volgens Van 
Moorsel alleen maar last van de regelmatige raamplaatsing. 
Een 'organische bouwkunst' vroeg om een duidelijke massawer
king, De Bisschop liet daarentegen een tweeslachtige en zwak 
gemotiveerde opdeling van de massa zien. Het ontbreken van 
een drager op de hoek, waardoor de bovenverdiepingen lijken 
te zweven, deed aan de algehele voim van het gebouw volgens 
Van Moorsel nog meer afbreuk.
Voor de bekleding van het staalskelet met een bakstenen gevel 
had Gratama, zoals al eerder is vermeld, een vergelijking 
gemaakt met het menselijk lichaam. "Maar" schreef Van Moorsel 
als antwoord hierop, "als Gratama nu van bekleedings-architec- 
tuur gaat spreken (en hij moet wel, omdat zijn vonngeving

als stapelconstructie ten eenemale faalt) dan antwoorden wij 
daarop, dat hij dan, juist als bij het menschelijk lichaam, een 
vormgeving waaruit dat bekleeden spreekt had moeten door
voeren, zooals Berlage bijvoorbeeld deed bij het Holland-huis 
in Londen".51 Wanneer het begrip 'organisch' in de ogen van 
Van Moorsel niet van toepassing was op De Bisschop, wat 
mocht Van Moorsel dan wèl onder 'organisch' verstaan?

Organische bouwkunst

Het begrip 'organisch' duikt veelvuldig op in de geschriften 
van de Rooms Katholiek Bouwblad-aichiXeclen. De redactie 
van het tijdschrift gebruikt het begrip als omschrijving van 
zowel hun esthetisch ideaal als de de door hen gewenste 
maatschappij vorm die in de architectuur verzinnebeeld moest 
worden. Op zoek naar een samenlevingsvorm die niet het ver 
doorgevoerde individualisme kende zoals dat in de veelvor
migheid aan stijlen al sinds de vorige eeuw tot uitdrukking 
kwam, vonden zij in de Middeleeuwen een maatschappijstructuur 
waarin een ieder naar zijn aard en mogelijkheden een plaats 
kreeg toegewezen. Eén idee, de christelijke, doordrong deze 
door de katholieke architecten sterk geïdealiseerde samenleving 
en hechtte het streven van ieder individu aan een hoger, 
gemeenschappelijk doel zoals het cement de bakstenen tot één 
bouwwerk samenbond. De natuur, God's schepping, liet in de 
opvatting van Rooms Katholiek Bouwblad eenzelfde orde zien 
en kon voor de gewenste samenleving als blauwdruk dienen. 
Wie de in de natuur heersende wetten en ordeningen verwierp 
die, zoals Wies Moens, eveneens redacteur van het Rooms 
Katholiek Bouwblad, schreef: "door den Maker van al het 
geschapenen daarin zijn neergeschreven, en [...] willekeurige, 
kunstmatige ordeningen in hun plaats [stelt], zoo moet hij 
verwachten dat zij een voor een in 'het waaien en stormen' 
der geschiedenis zullen breken en vergaan. Standhouden kan 
in cultuur en maatschappij slechts datgene, wat in eerbied voor 
de door God gegeven werkelijkheid is gemaakt en opgericht".52 
De architectuur was naar de mening van Van Moorsel c.s. de 
verbeelding van een dergelijke corporatief georganiseerde 
maatschappijstructuur. Op stedelijke schaal werd dit gesym
boliseerd in de schilderachtige groepering van woningen rond 
een monumentale kerk die boven de bebouwing uittorende als 
een vingerwijzing naar God. In het enkele gebouw kwam deze 
structuur tot uitdrukking in een duidelijke accentuering van 
de hiërarchie in functies van de onderdelen.
Zonder diep op de herkomst van het gedachtengoed van deze 
architecten in te gaan, valt het niet moeilijk hierin de 
historiografische traditie sinds de filosofische school van Hegel 
te herkennen, waarin gesteld wordt dat een periode dan pas 
in staat wordt geacht een stijl voort te brengen wanneer deze 
gedragen wordt door één allesdoordringend Idee. Eveneens 
werken de opvattingen van de Franse theoreticus-architect E. 
Viollet-le-Duc in de Rooms Katholiek Bouwblad-esXheXiek 
door, die reeds vanaf het midden van de negentiende eeuw 
een brede verbreiding in Nederland hebben gevonde door toe
doen van architecten als Gosschalk, Cuypers en Leliman. J. 
Peet die een zeer inzichtelijk artikel heeft geschreven over de 
ideologie die aan het Rooms Katholiek Bouwblad ten grondslag 
lag, stelt terecht dat ook hier weer blijkt dat "begrippen hun 
betekenis voor een groot deel ontlenen aan hun functioneren 
in een bepaald ideologische samenhang''.55 Wie depublikaties 
van Van Loghem en andere nieuwzakelijke architecten tegen
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wier werk Van Moorsel c.s. zich zo heftig verzetten er op 
naleest, vindt eveneens het gebruik van het begrip 'organisch' 
en het verlangen naar één, op de eigen tijd toegesneden en 
dus moderne stijl die alle andere vormen van bouwkunst 
overbodig maakt en tegelijk de symbolisering is van een betere 
en minder op het individu gerichte samenleving.54 De methode 
om tot een moderne architectuur te komen verschilt echter, 
hetgeen natuurlijk alles te maken heeft met een andere, meer 
conservatieve houding van Van Moorsel c.s. ten opzichte van 
de verworvenheden van de eigen tijd.

De kerk als wegwijzer naar vernieuwing

Het onderzoek van de landeigen bouwkunstige traditie is voor 
Van Moorsel, Kropholler en de anderen het uitgangspunt omdat 
dit op verschillende niveaus aanknopingspunten biedt voor een 
moderne architectuur, dat wil zeggen in gebouwtypologie, 
materiaalgebruik, constructie, vormgeving en in de wisselwerking 
tussen gebouw en omgeving. Ongewild volgden zij de door 
hen zo verfoeide academische indeling van de architectuur in 
een monumentale'categorie (in de negentiende eeuw 'Schoone 
Bouwkunst' genoemd) en een utilitaire (in de negentiende eeuw 
de burgerlijke bouwkunst). Dat onderscheid zagen zij om zich 
heen vervagen, omdat, schreef Moens "de technische constructie 
maatstaf èn model gaan vormen voor de architectuur". Dat kwam 
erop neer dat men weldra "nevens de woonmachine de liturgie- 
machine [kon] zien oprijzen".55 De radicaal-katholieke archi
tecten wilden vasthouden aan de hiërarchie in de bouwkunst. 
Alle aandacht moest allereerst gericht worden op de vormgeving 
van het kerkgebouw die de overige architectuur in het vernieu
wingsproces voor moest gaan, een functie die de tempel in 
de Griekse oudheid en de kathedraal in de middeleeuwen vervuld 
hadden. Bovendien gingen de Rooms Katholiek Bouwblad- 
architecten ervan uit dat de Nederlandse natie van oorsprong 
christelijk was, de voor het Nederlandse klimaat adequate 
architectuur ook eerst in de christelijke Middeleeuwen was 
ontstaan en dus de traditie samenviel met de christelijke traditie. 
Een onderzoek van de middeleeuwse, christelijke bouwkunst 
bracht de principes aan het licht die ontleend waren aan het 
bouwen op Nederlandse bodem met het materiaal dat daaruit 
voortkwam: de baksteen. Zakelijkheid, dat wil zeggen 
doelmatigheid en functionaliteit, ging met de schoonheid hand 
in hand, de laatste verbeeldde de eerste. Tillema noemde als 
voorbeeld een romaans Fries dorpskerkje, "waarvan elke 
detailvorm zoowel als dé geheele compositie logisch 
verantwoord (met het oog oj) het doel) kan worden geacht en 
waaruit tevens (in samenhang met die redelijkheid) de hoogere 
zin (het Godshuis tusschen en boven de woningen en de 
bedrijfsgebouwen der menschen) duidelijk spreekt [,..]."56 
De ambachtelijke traditie zorgde voor het doorgeven van deze 
esthetische principes door de eeuwen heen, de ambachtelijke 
bewerking verraadde de menselijke hand in het bouwwerk. 
De architect was weliswaar een door God geïnspireerd 
kunstenaar, maar aan de andere kant moest hij rekening houden 
met de grenzen door het ambacht aangegeven. Hij verenigde 
in zich zowel kunstenaar als ambachtsman. De wisselwerking 
tussen het ambachtelijke karakter en de door het klimaat 
optredende verwering van het materiaal verleende het bouwwerk, 
hoe paradoxaal ook, een zekere tijdloosheid.

De esthetiek van de baksteen

Het Nederlandse klimaat en de constructieve mogelijkheden 
van de baksteen waren bepalend voor de vormgeving van het 
gebouw, een opvatting waaruit de invloed van Viollet-le-Duc 
op deze groep katholieke architecten merkbaar is. Het 
regenachtige, winderige klimaat in Nederland vroeg om steile 
daken voor de afvoer van het regenwater en een sterke 
geslotenheid van de muren en van de vorm van het gebouw 
als geheel. De baksteen liet in de stapeling haar constructieve 
mogelijkheid zien en diende daarom ook ongepleisterd te blijven. 
In zijn artikel 'De vormbepalende beteekenis van baksteen' 
verwoordde Tillema de opvattingen van zijn geestverwanten 
over de juiste toepassing van dit door hen als oer-Hollands 
beschouwde materiaal.57 De muur en de daarin aangebrachte 
openingen als deuren en ramen waren van het grootste belang 
voor de vormgeving van een bouwwerk. De ramen gaven door 
hun plaats in de gevel en door hun omvang de erachter gelegen 
ruimte aan, inclusief het belang ervan. Ze verleenden ritme 
aan de gevels; zij lieten in het contrast tussen opening en muur 
ook de massawerking van de muur zien; zij reguleerden het 
licht en bepaalden door hun eigen schaduwwerking de intensiteit 
van het licht in het gebouw. Voor de overspanning van een 
ruimte kwam naar het oordeel van Tillema vooral de boog in 
aanmerking, die evenals de muur zorgde voor het afleiden van 
de drukkrachten. Kropholler, Tillema, Van Moorsel, zij allen 
waren ervan overtuigd dat ook in de eigen tijd de boogcon
structie en de gewelfbouw voor de overspanning van grote 
ruimtes voldeed. Het gebruik van beton stonden deze architecten 
alleen toe in de als minderwaardig beschouwde utiliteitswerken, 
bij de fundering van bouwwerken of in de aanleg van de 
vloeren. Het tweeslachtige karakter van het gewapend beton, 
waarin zowel druk- als trekkrachten werkzaam zijn, verhinderde 
dat deze ook in de vorm verbeeld konden worden.
Hoe de Rooms Katholiek BouwWarf-architecten de samenhang 
tussen in- en exterieur zagen, beschreef A. Siebers in een lezing 
van 1941: "In het uitwendige aanzien van een gebouw doet 
zich de inwendige ruimte als massa voor [...] Zware muren 
doen belangrijke zalen verwachten. Uitwendige steunconstructies 
wijzen op groote overspanningen. Kan men een gebouw niet 
in zijn volle diepte toonen, dan suggereert men die diepte door 
vooruitgeschoven massa's, b.v. stoepen, colonnaden, pylonen 
e.d.".58 Wie een illustratie zoekt bij de opvattingen van Siebers 
kan denken aan de door Kropholler ontworpen stadhuizen. Uit 
diens stadhuizen blijkt ook duidelijk dat, zoals Tillema schreef, 
"de eischen van rede en schoonheid niet altijd parallel" hoeven 
te lopen.59 Een muur, dikker dan de constructie vereiste, kan 
beter de beschermende functie ervan uitdrukken; een dak, steiler 
dan voor de afvoer nodig was, verleende aan een gebouw een 
sterk monumentaal karakter. Vorm volgde in de ogen van de 
Room Katholiek Bouwblad-architecten niet strikt functie en 
constructie, maar was er de architects eigen, persoonlijke verta
ling van en kon daarom worden uitvergroot om zo de betekenis 
beter tot uitdrukking te brengen.
Een bouwkunst die op bovenbeschreven wijze tot stand kwam 
kon gemakkelijk aansluiting vinden bij een vooral landelijke 
omgeving. Wanneer bij de plaatsing van het gebouw en de 
groepering van de vertrekken rekening werd gehouden met 
de gesteldheid van de bouwlocatie kon dat leiden tot, om met

Koldewey te spreken: "een bouwkunst met landeigen vormen 
[...] welke vergroeid is en organisch verbonden met het land, 
met het gewest, met de streek waarin zij ontbloeit, een bouw
kunst die een is met bodem en volk."60 De architectonische 
principes die door analyse van de middeleeuwse bouwkunst 
uit de traditie werden gedolven waren van alle tijden en daarom 
ook modern. Gratama had in het hiervoor al aangehaalde artikel

B. Koldewey, Klooster "O.L.V. Ter Eem”. Amersfoort, 1932. Uit: Cat. Nederland bouwt in baksteen 1800-1940, Rotterdam 1941, afb. 132

Alternatieven

Hoe Gratama zich ook wendde of keerde om zijn gebouw als 
modem, landeigen en organisch aanvaard te krijgen, zijn critici 
waren er alleen maar wantrouwiger op geworden. Mieras eiste 
van hem de uiterste consequentie nu hij voor een vormentaal 
had gekozen die aan historische voorbeelden refereerde. Omdat 
Gratama niets begrepen had van wat organische bouwkunst 
was, hoe lovend hij daar ook over was in zijn beschouwing 
over de Nieuwe Zakelijkheid, eindigde Van Moorsel de 
bespreking van De Bisschop met een ironisch getoonzette 
vermaning aan het adres van Gratama: "Ik zei het reeds, wij 
zijn zeer twijfelmoedig t.o.v. bekeeringen die zoo vlot verloopen. 
Deze laatste zwaai van Uw talent, heer Gratama, is voor ons 
(wij willen U vooral niet in twijfel laten omtrent onze meening) 
even weinig organisch en even weinig landeigen als al de vorige. 
Ge zijt nog steeds in denken en doen: figuratief".62 
Tussen de voorkeuren van Mieras en de esthetiek van het Rooms 
Katholiek Bouwblad zijn duidelijke overlappingen te vinden

over de Nieuwe Zakelijkheid zijn instemming betuigd met deze 
opvatting over moderne architectuur.61 Van Moorsel liet zich 
echter niet door Gratama's betoog om de tuin leiden. Gratama's 
gebouw was allerminst 'organisch' maar zoals Van Moorsel 
dat noemde louter figuratief. De baksteen was gebruikt als 
bekledings- niet als constructiemateriaal; de ornamentiek was 
'historicistisch' en louter decoratief.

ten aanzien van het uiterlijk van een Nederlandse, moderne 
bouwkunst, hoe verscheiden de - gebouwde - uitkomsten ook 
mogen zijn. In de vormgeving moet de massawerking van het 
gebouw, de vorm van het gebouw als geheel, benadrukt worden. 
Afwijkingen daarvan en accentueringen van de verschillende 
functionele onderdelen kunnen voor een schilderachtig effect 
zorgen en daarmee voor een aansluiting bij de omgeving. Het 
verschil tussen Mieras en de katholieke architecten ligt in de 
inspiratie, die de laatsten in de middeleeuwse bouwtraditie 
zoeken. Wat Gratama in zijn ontwerp voor De Bisschop deed 
is het beeld gebruiken van een Oudhollands huis voor een 
gebouw dat daar in omvang en functie niet geschikt voor was. 
Tegen de achtergrond van zijn overige werk in de jaren dertig 
was deze aanpak misschien wel te verwachten, maar het bood 
niet de moderne oplossing van een hoog gebouw in een histo
risch stadscentrum waarop zijn tijdgenoten zaten te wachten. 
Hoe de architecten van het Rooms Katholiek Bouwblad een 
dergelijke opgave als De Bisschop hadden benaderd is niet 
na te gaan, want geen van hen had tot dan toe de kans gekregen52
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W. Kromhout, Ontwerp voor Hotel "De Bisschop", te Amsterdam, potlood 
en gewassen, 77 x 46 cm, 1922. Uit: Cat. Nederland bouwt in baksteen 1800- 
1940, Rotterdam 1941, afb. 80

met hun massieve, ruimte-opslokkende architectuur een oplos
sing te vinden voor een dergelijk omvangrijk gebouw op een 
soortgelijke complexe locatie. Voorbeelden van alternatieve 
mogelijkheden waren er echter wel voor handen. W. Kromhout 
had voor dezelfde locatie in 1922, eveneens ter vervanging 
van het café, een ontwerp voor een hotel De Bisschop gemaakt. 
Hoewel het hotel wegens de sculpturale opbouw van het geheel 
waarschijnlijk niet de goedkeuring van het Rooms Katholiek 
Bouwblad had kunnen verwerven, is het gebouw meer als één 
massa opgevat en bereikte Kromhout door een getrapte opbouw 
aan de Damrakzijde hetzelfde resultaat als Gratama met zijn 
opdeling van het gebouw in twee ongelijke delen, namelijk 
een betere lichttoetreding in de belendende steeg. Kromhout 
toonde minder bescheidenheid bij de inbezitneming van de 
hoek van het Damplein: het gebouw manifesteert zich als een 
trotse bijdrage van de moderne bouwkunst aan de stad en laat 
dat met de enorme muur die aan de Damzijde oud en nieuw 
van elkaar scheidt nog eens op nadrukkelijk wijze uitkomen. 
Was Gratama enkele meters verderop gaan kijken, dan had 
hij kunnen zien hoe De Bazel dit probleem voor het 'Reisbureau 
van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen' in 
1913 had opgelost. De Bazel, met Kromhout, Berlage en 
Walenkamp gerekend tot de architecten die de Nederlandse 
architectuur rond 1900 de weg wezen uit de stijlimitaties, zag 
in tegenstelling tot Gratama geen probleem in de doorvoering 
van de afgeschuinde hoek tot aan de daklijst. De hoogte van 
het gebouw was voor zijn voimgeving juist het uitgangspunt. 
De tot aan de daklijst doorlopende muurdammen en de smalle 
hoge vensters versterkten de verticaliteit van het bureau. Door 
een kleine indieping van de vensterpartijen kregen de gevel- 
beëindigingen vooral op de hoek een krachtige en solide 
uitdrukking. Deze oplossing stond in schril contrast met de 
enigszins loze boogvensters op de ogenschijnlijk door niets 
gedragen hoek van Gratama's Bisschop.

Illustraties van voorbeelden van een goede
en een slechte hoekoplossing,
uit: H. van der Kloot Meyburg, Bouwkunst
in de stad en op het land, Rotterdam 1917,
69.

Van der Kloot Meyburg koos dit werk van De Bazel uit ter 
illustratie van een goede hoekoplossing in het hoofdstuk over 
'Het Hoekhuis' van het hiervoor besproken Bouwkunst in de 
stad en op het land.61. Hij noemde het een redegevende 
hoekoplossing. Kennelijk voldeed het aan de door hem gestelde 
criteria: de harmonische eenheid van het huis als geheel wordt 
recht gedaan, het gebouw ontwikkelde zich logisch uit de 
plattegrond, kortom het deed zich voor als een samenhangend 
geheel. Lelijke hoekoplossingen op de linker, de slechte- 
voorbeelden-kant van de pagina maken duidelijk dat Gratama's 
ontwerp daar moeiteloos tussen had gepast. Misschien had 
Gratama het boek van Van der Kloot Meyburg nog eens moeten 
doorbladeren, want hij lijkt met De Bisschop, tegen de 
achtergrond van zijn vroegere werk en ideeën, enigszins te 
zijn ontspoord. Veel esthetisch plezier valt er aan het 
kantoorgebouw dan ook niet te beleven. De enige verdienste 
van De Bisschop ligt in de commotie die het verwekte, waardoor 
het op een aardige manier inzicht verschaft in de variëteit aan 
opvattingen over de relatie tussen moderne architectuur en 
traditie tijdens het interbellum. Voor de argeloze voorbijganger 
valt te hopen dat hij het gebouw onopgemerkt weet te passeren.

*Joukeyan der Werf (1962) studeerde architectuurgeschiedenis aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. Hij doceert architectuurgeschiedenis aan de Gerrit 
Rietveldakademie te Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op 
de Nederlandse architectuur van de twintigste eeuw. Hij schreef over de 
Nederlandse Prix de Rome voor Schone Bouwkunst (i.s.m. H. Goes) in 
Puinhoopen eener oude beschaving' - De Prix de Rome voor Schoone 
Bouwkunst 1870-1982', Archis nr. 3 (1986) en legt op dit ogenblik de laatste 
hand aan Het genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990, geschreven 
in samenwerking met Jeroen Schilt.
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Noten:

1. Niet zelden wordt de architectuur van AJ. Kropholler en M.J. Granpré 
Molière met elkaar in verband gebracht, hoewel beiden weinig contact 
met elkaar hadden en ook sterk verschilden in opvattingen. Granpré Molière 
ontleende bovendien niet alleen motieven aan de nationale traditionele 
architectuur, maar ook aan de romaanse architectuur van Noord-Italië.

2. Twee artikelen die vooral het gedachtengoed en de esthetiek van architecten 
rond het RK Bouwblad als onderwerp hebben zijn: J. Peet, 'De traditie 
van land en volk, een ideologie in het rk bouwblad', Plan nr. 2 (1976), 
17 en Hans Fuchs, 'De nieuwe katholieke esthetiek rond het R.K. 
Bouwblad', Plan nr. 11/12 (1990), 11.

3. Informatie over de oorspronkelijke bebouwing van deze hoek van de 
Dam is ontleend aan krantenknipsels in de BNA-documentatie over Jan 
Gratama, BNA map nr. 187-188. De naam van periodieken waaruit de 
knipsels afkomstig zijn is vaak niet aangegeven.

4. J. Gratama, 'Het gebouw 'De Bisschop' op den Dam te Amsterdam', 
Bouwkundig Weekblad Architectura (1934), 393-396. Hetzelfde artikel 
verscheen in Het Bouwbedrijf (1934), 217-221.

5. Idem, 395.
6. Idem, 395.
7. Idem, 394.
8. De lezingen van deze conferentie zijn gebundeld in: Rapport der 

conferentie over het bouwkunstig element bij de bescherming der 
schoonheid van Nederland, Amsterdam 1912; de lezing van Gratama 
luidde: 'Bescherming van stads- en landelijk schoon in verband met de 
ontwikkeling der moderne bouwkunst', idem, 21.

9. J. Gratama, 'Het nieuwe raadhuis voor Rotterdam', Bouwkundig Weekblad 
(1913), 301.

10. J. Gratama e.a., Het goed recht van de toepassing van het platte en 
flauwhellende dak in Nederland, Amsterdam z.j. [1918],

11. J. Gratama, 'Enkele beschouwingen over de ontwikkeling der moderne 
bouwkunst in Nederland', Architectura (1914), 91.

12. Idem, 91.
13. J. Gratama, 'Beschouwing over de 'Nieuwe Zakelijkheid", in deel 1: 
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Cornelis Kruyswijk (1884-1935)

Een belangrijk architect van de Amsterdamse School

Margriet de Roever*

Toen in 1917 het tweede plan-Berlage voor een grote uitbreiding 
in het zuiden van de stad werd aangenomen, had dat een enorme 
bouwgolf tot gevolg. De stedebouwkundige H.P.Berlage, die 
dit uitbreidingsplan ontworpen had, kreeg in dit stadsdeel de 
ruimte en hier werden integraal vernieuwende stedebouwkundige 
concepten toegepast, waaraan de architectuur werd aangepast. 
De commissie belast met de goedkeuring van de gevelontwerpen 
zorgde er bijvoorbeeld voor dat de grond werd uitgegeven in 
grote kavels, zodat versnippering van de architectuur werd voor
komen. Ook bepaalde deze commissie de architecten en koos 
zeer bewust bouwmeesters die werkten in de stijl van de 
Amsterdamse School, van wie de ontwerpen mede werden 
beoordeeld op hun artistieke kwaliteiten.1
Eén van de ontwerpers die hier gebouwd hebben is Cornelis 
Kruyswijk, een ervaren, dan niet meer zo heel jonge B.N.A. 
architect, die zich net zelfstandig had gevestigd. Tot nu toe 
heeft hij niet de aandacht gekregen die hij verdient, maar bijna 
iedereen kan zich wel een gebouw van hem voor de geest halen, 
zoals de Willem de Zwijgerkerk aan het Olympiaplein, de 
Apostolische Kerk aan het Galileiplantsoen, het gebouw van 
Bender op de hoek van het Spui en de Nieuwezijds Voorburgwal 
en de grote zaal van Krasnapolsky. En wie kent niet de 
majestueuze winkelarcaden op het Victorieplein?

Mede omdat belangrijke werken thans bedreigd worden, wordt 
het hoog tijd het oeuvre van deze belangrijke Amsterdamse 
School-architect op een rij te zetten.2 Het Cuypers Genootschap 
zet zich momenteel in voor het behoud van dé eerste kerk die 
hij bouwde (de Elthetokerk) en een voor het totaalbeeld van 
het Victorieplein onmisbaar woningbouwcomplex (nrs. 26-34). 
Beide scheppingen hebben -naast hun fijnzinnige, zeer 
individuele detaillering- stedebouwkundig uitzonderlijke

kwaliteiten. In de rubriek 'Rafelrand' in dit nummer gaan wij 
hierop verder in. Deze korte schets, bedoeld als inleiding tot 
de hierna opgenomen oeuvrelijst, moet als een aanzet beschouwd 
worden tot het noodzakelijke verdere onderzoek.

Cornelis Kruyswijk behoort tot de tweede generatie 
Amsterdamse School-bouwers, een generatie die zich niet meer 
spiegelde aan grote voorbeelden als De Klerck en de Bazel, 
maar zijn eigen weg ging en eigen concepties had in het vormen 
van ruimten en het omgaan met materialen. Deze architectuur 
uit het Interbellum komt tegenwoordig steeds meer in de 
belangstelling te staan. Vooral het materiaalgebruik zelf krijgt 
de volle aandacht, ornamenten worden minder toegepast en 
dienden meer om juist de structuur van een wand of een ruimte 
te bevestigen. Dit geldt dan vooral inheemse materialen, waarbij 
gebouwen ontworpen werden die geacht werden te passen in 
het landschap of het stadsbeeld. Vooral baksteen, dat het 
voornaamste materiaal was om gevels mee te 'componeren', 
was favoriet. Ook Kruyswijk ontwierp zijn huizen, kerken en 
scholen graag in dit zeer Hollandse materiaal.

De bouwgolf in Amsterdam-Zuid werd sinds 1920 vooral 
gestimuleerd door een premieregeling voor particuliere 
bouwondernemingen. Voor het eerste grote project dat met 
steun van deze regeling van de grond kwam, was een consortium 
gevormd van Amsterdamse bouwers, Amstel's Bouwvereniging, 
dat concessie kreeg om de gronden rond de Amstellaan te 
bebouwen.3 Kruyswijk hoorde tot de architecten die voor 
Amstel's Bouwvereniging hebben gewerkt. Hij was degene 
die het centrale plein, dat Berlage als een stedebouwkundig 
accent middenin dit stadsdeel gepland had, heeft vormgegeven. 
Kruyswijk ontwierp de twee winkelarcades aan het Victorieplein,
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op het kruispunt van drie brede wegen, de toenmalige Noorder-, 
Zuider- en Amstellaan, (de Rijnstraat werd hier niet bij 
betrokken, dit was slechts een 'gewone' dwarsstraat).4 In 1932 
werd hiertegenover door J.F.Staal de Wolkenkrabber gebouwd. 
Het is niet onmogelijk dat Kruyswijk ook in plan-West, waarbij 
Berlage eveneens betrokken was, gevelwanden heeft 
ontworpen.5

Bijna gelijktijdig met het begin van de woningbouw in plan- 
Zuid maakte minister De Visser een einde aan de schoolstrijd 
door het bijzonder onderwijs financieel gelijk te schakelen met 
het openbare. Hierdoor konden kerkgenootschappen scholen 
bouwen op kosten van de overheid, hetgeen een enorme hausse 
in scholenbouw tot gevolg had. Deze hausse heeft gunstig 
gewerkt op de creativitiet van de ontwerpers, want bij voorkeur 
werden scholen vrij in de ruimte geplaatst, waardoor de architect 
een grote vrijheid kreeg.6 Veel schoolgebouwen werden zo 
tot belangrijke stedebouwkundige accenten. Kruyswijk bouwde

verschillende christelijke scholen, zowel in Amsterdam als 
elders. In die tijd onderkende men tevens het probleem, dat 
door het bij elkaar stoppen van kinderen in één klaslokaal, dit 
een broeinest van ziektekiemen kon worden. Openluchtscholen 
waren daarop een antwoord. Voor de Lutherse gemeente ont
wierp Kruyswijk een openluchtschool aan de Uiterwaardenstraat, 
waarvan de gevel aan de zuidkant bijna geheel bestond uit glas 
en waarvan de ramen, ook in de winter, over de volle breedte 
van het klaslokaal konden worden opengeschoven.

Ook het afsluiten van de Zuiderzee ruim tien jaar later bracht 
in plaatsen rond het IJsselmeer een verhoogde bouwactiviteit 
met zich mee, onder andere van scholen.’ Zo bouwde en 
verbouwde Kruyswijk scholen in Andijk, Medemblik en op 
Marken en Urk. Op Urk, waar de christelijke en openbare school 
één gebouw deelden, verhoogde hij de school met een 
verdieping. In de strenge winter van 1928/29 kon hij met de 
auto over het ijs naar dit eiland rijden. Op Marken, dat in 1930

Winkelgalerij aan het Victorieplein, gebouwd door Comelis Kruyswijk als 
'toegangspoort' tot het tweede deel van Berlage's plan-Zuid. Foto uit: 
Bouwkundig Weekblad, 1925.

De apostolische kerk aan het Galileïplantsoen. Foto uit: Bouwkundig Weekblad, 1935
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van een terpendorp was veranderd in een bemalen polder, 
bouwde hij een stadhuis, een wijkgebouw, een school en een 
doktershuis. Het stadhuis werd feestelijk geopend in 
tegenwoordigheid van de burgemeester, Kruyswijk zelf en de 
commissaris der koningin in Noord-Holland, Jhr. Mr. dr. A. 
Roëll.

De meest boeiende scheppingen van Kruyswijk zijn evenwel 
zijn kerken, vaak gebouwd op markante punten in het stadsbeeld. 
In de nieuwe wijken was immers niet alleen een grote behoefte 
aan scholen, maar ook aan kerken. Kruyswijk's kerken zijn 
lustige, stemmige gebouwen, waarvan de architectuur tot 
bezinning inspireert. Ze staan zelfbewust in de ruimte, zonder 
zich op te dringen en harmoniëren buitengewoon goed met 
hun omgeving. Hij voelde goed aan hoe beeldbepalend de

Elthctokerk aan het Javaplantsoen in Amsterdam-Oost, gebouwd in 1930. Deze kerk ligt op de hoek van de Insulinde- en de 
Kramatweg en heeft mede door deze ligging op een hoek een zeer karakteristieke vorm. Foto: Gemeentearchief Amsterdam

architectuur van een kerkgebouw was en integreerde zijn 
ontwerpen geheel in de stedebouwkundige ruimte, waarmee 
hij zeer sterke, monumentale ruimtelijke oplossingen vond.

Comelis Kruyswijk was 'een zeer kundig en kunstzinnig 
architect, wiens werken zich onderscheiden door liefdevolle 
en uiterst doordachte detailleering'.8 Hij koesterde grote liefde 
voor zijn vak en heeft, ondanks een slechte gezondheid, veel 
gebouwd. Hij was een zeer harde werker, in de betrekkelijk 
korte tijd dat hij zelfstandig werkzaam was, bouwde hij alleen 
al in Amsterdam vijf kerken, elf scholen, tientallen woonhuizen 
en enkele bijzondere winkelpuien. Altijd zijn zijn bouwwerken 
met de meest gunstige kritieken ontvangen. Vooral de 
hoekbebouwing op moeilijke punten, waarvoor hij vaak fraaie

oplossingen vond, trekken de aandacht. Dat is nog goed te zien 
bij het gebouw van Bender of bij de Elthetokerk. In zijn 
exterieurs, maar vooral ook in zijn interieurs wist hij met 
eenvoudige middelen een hoog esthetisch effect te bereiken, 
met een enkel ornament soms, door een bijzondere kleurstelling 
of een door hemzelf ontworpen lamp. Bij de scholen, die 
volgens wettelijke normen gebouwd moesten worden en waarbij 
de architect zich niet veel luxe kon veroorloven, kwam dit aspect 
van Kruyswijks werk goed tot zijn recht. De raamindeling in 
de gevels van zijn kerken lijkt de baksteenwand een extra accent 
te geven. Maar binnen is het juist andersom en vormen de glas- 
in-lood ramen het decoratieve element dat het interieur bepaalt.

Kruyswijk is niet oud geworden en dat is waarschijnlijk de 
reden dat zijn werk tot nog toe niet voldoende aandacht gekregen 
heeft. Hij werd geboren in 1884 in Abcoude-Proosdij, waar 
hij zijn carrière begon in het aannemersbedrijf van zijn vader. 
Al jong kwam hij na diens dood met zijn moeder, broers en 
zusters naar Amsterdam, waar hij een avondopleiding volgde 
aan de Industrieschool van de Maatschappij voor den Werkenden 
Stand. Hij werd opzichter-tekenaar bij de Gebouwendienst 
van de Spoorwegen en de gemeente Dordrecht, maar bleef in 
de avonduren verder studeren. Alvorens zich als zelfstandig 
architect te vestigen werkte hij als opzichter bij verschillende 
architectenbureaux: H.Elte, F.AWamers en B.J.Ouëndag, die 
in die tijd het gebouw van roeivereniging 'De Amstel' bouwde 
bij de Berlagebrug. Als hoofdopzichter begeleidde hij in 1913 
de bouw van het stadion van H.Elte (tegenover het latere 
Olympisch Stadion aan de andere kant van het Stadionplein; 
het werd in 1928 afgebroken). Vanaf 1920 werkte hij voor 
zichzelf. De Middelbare Technische School in Haarlem was 
zijn eerste zelfstandige opdracht. Naast zijn werk was hij lid 
van verschillende besturen, commissies en jury's, onder andere 
was hij enkele jaren diaken van de Hervormde Gemeente.9 
In de Commissie voor de scholen van deze gemeente moet 
hij zich goed op zijn plaats hebben gevoeld. Op 50-jarige 
leeftijd, in januari 1935, is hij plotseling overleden, in de stellige 
verwachting dat 'nog rijper vruchten van zijn geest waren te 
verwachten'. Namens de B.N.A. sprak B.T.Boeyenga aan zijn 
graf.

Thans staat, zoals gezegd, het voortbestaan van belangrijke 
werken van Kruyswijk onder druk. Ook is niet al zijn werk 
tot nu toe (ongeschonden) behouden gebleven. De Elthetoscholen 
in de Riouwstraat zijn afgebroken, de grote zaal van 
Krasnapolsky is geheel gemoderniseerd en de Willem de 
Zwijgerschool heeft de mooie door Kruyswijk ontworpen letters 
op de gevel verloren. Andere gebouwen, vooral de woon- en 
winkelhuizen hebben op enkele plaatsen zeer te lijden van 
zonder respect voor de oorspronkelijke architectuur uitgevoerde 
renovaties. De renovatie van de huizen van de arcadebouw 
aan het Victorieplein, waar de mooie ronde erkers met de 
typische roedeverdeling in de ramen zijn vervangen door lelijke 
hoekige kunststof raamprofielen, is hiervan is schrijnend 
voorbeeld. Het werk van de architecten, die tussen de 
wereldoorlogen in de stijl van de Amsterdamse School gewerkt 
hebben, een stijl die over de hele wereld bekendheid geniet, 
verdient een beter lot. Juist in deze stadsdelen zouden deelraden 
en eigenaren dergelijke verminkingen van de architectuur moeten 
voorkomen. Zij dienen te beseffen dat zij met een uniek erfgoed 
te maken hebben, voor de instandhouding waarvan onze 
generatie de verantwoording draagt.

Lijst van werken

1922 woonhuizen Korte Meerhuizenstraat 10-16 (Fraenkel 
p. 220)

1923 Willem de Zwijgerschool, Tugelaweg 85 
Willem de Zwijger kleuterschool, Pres. Brandtstraatl2. 
De door Kruyswijk ontworpen letters met de naam 
van de school zijn van de gevel verdwenen. 
(Nieuws van de Dag 20-3, Handelsblad 27-5 1923; 
persdocumentatie GAA 42099-42100, 70360’)

1923 woonhuizen Korte Meerhuizenstraat 2-8 (Fraenkel 
p. 220)

1923 woonhuizen Borssenburgstraat 21-25 (Fraenkel p. 
172)

1924 Smallepadschool, kleuterschool Planciusstraat 2, hoek 
Houtmanstraat, lagere school Zoutkeetgracht 11. 
geopend 15-10-1924, ramen Kees Kuiler 
(Casciato p.36; Telegraaf 16-6 1923, Chr. Amst. 16- 
10, Telegraaf 16-10 1924; persdoc. 42101, 42105, 
42106)

1924 le Elthetoschool, Riouwstraat 64, geopend 27 dec., 
afgebroken (Van Hoogenhuyze [1926] p5, Handelsblad 
7-3, 30-4, 28-12 1924; persdoc. 42104, 42108)

1924 woon- en winkelhuizen Victorieplein 2-6, Rijnstraat 
56-58, Vrijheidslaan 90-100 (Fraenkel p. 269)

1925 J.J.van Noortschool Prinsengracht 400, geopend 
okt.1925. Naast de voordeur op ooghoogte twee grote 
koppen: Jantje lacht en Jantje huilt, beeldhouwwerk 
van Theo van Reijn.
Architectura p.41, Casciato p.36; Handelsblad 12/13—2 
1924, 22-3, Standaard 5-10 1925; persdoc. 42102, 
70355’, 70357)

1925 woonhuizen Victorieplein 26-34 (Fraenkel p. 265) 
1925 woonhuizen Rijnstraat 64-78 (Fraenkel p. 242)
1925 woonhuizen Lekstraat 58-64 en Rijnstraat 80-88 

(Fraenkel p. 217)
ca.1925 winkelpui fotozaak 'Lux', Nassaukade 361, hoek 

Bosboom Toussaintstraat (foto J. van Dijk, top. atlas 
GAA)

ca.1925 winkelpui Overtoom 71 voor de firma Casparus van 
der Laag (foto J.van Dijk, top. atlas GAA)

1926 19 huizen met 76 woningen hoek BataviastraatZ 
Kramatweg, naast de Elthetokerk; hierin een 
gedenksteen waarop Kruyswijk als bestuurder 
voorkomt, geplaatst in de gevel 31-3-1926; de 
Schoonheidscommissie heeft deze plannen zeer 
geroemd. (Chr. Amst. 5-101925,31-21926; persdoc. 
67459-67460; zie ook Hoogenhuyze [1926] p. 11-13)

1927 Eltheto kleuterschool, Riouwstraat 66; de speelplaats 
van deze school werd afgesloten door een galerij, 
waardoor de kinderen ook bij regenachtig weer naar 
buiten konden (Handelsblad 20-4-1926, Chr. Amst. 
28-2-1927; persdoc. 70470’-70471, (Hoogenhuyze 
[1926] p. 6)

1927 woon- en winkelhuizen Victorieplein 1-5, Rijnstraat 
60-62, Vrijheidslaan 91-101 (Fraenkel p. 268, 
Casciato p. 143)

1927 apotheek Warmolts, Vijzelstraat 81, hoek 
Keizersgracht, waarvan het woonhuis boven met een 
personenlift in verbinding stond met de apotheek 
benenden (BWT 2287) en Vijzelstraat 83, 
horlogemaker en goudsmid Spillman. Dit huis is helaas
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niet voldoende onderheid en heeft zeer te lijden gehand 
van de bouw van de Handelmij. en de Vijzelstraatflat 
(Architectura p.41)

1928 Aeneas Mackayschool,Titiaanstraat 24, geopend maart
1928 (Nieuws v.d.Dag 3-11-1922, Handelsblad 23-2, 
27-2, 4-6 1924, 21-6 1926, 15-3 1927, Telegraaf 
10-3 1927, Standaard 19-3 1928; persdoc. 42097, 
42102, 42104, 70360v, 70361, 70365)

1928 2e Elthetoschool, Boniplein 24a, geopend 3-11-1928 
(Handelsblad 30-3 1927,1-4,4-11, Standaard 3-11 
1928); persdoc. 70362, 70365-70366*)

1928 woonhuizen Deurlostraat 10-24 (Wendingen 1929, 
Fraenkel p. 182)

1928 woonhuizen Deurlostraat 26-42 (Wendingen 1929, 
Fraenkel p. 182)

1928 woonhuizen Scheldestraat 51-97 (Fraenkel p. 244) 
1928 woonhuizen Scheldestraat 56-102 (Fraenkel p. 244)

Congres- en feestzaal van Krasnapolsky, inpandig gelegen aan de Warmoesstraat in Amsterdam, gebouwd in 1933/34. Net als bij 
Kruyswijks kerken is hier een zaal zonder kolommen geconstrueerd met een bijzondere kapconstructie van gebogen spanten. De lichtbak 
midden boven (!) loopt over de volle lengte van de zaal en door in de achtermuur tot boven het toneel. Deze lichtbak bevatte ook de 
ventilatie en -met de lichtconstructies die de overgang van de lambrisering naar plafond markeren- de indirecte verlichting voor 's 
avonds. De akoestiek was uitstekend. Foto: archief Krasnapolsky

1928 woonhuizen Stadionweg 54-56 met garages, tegenover 
de Diepenbrockstraat (Fraenkel p. 252)

1929 Elthetokerk, Kramatweg, hoek Insulindeweg, ingewijd 
in tegenwoordigheid van koningin Wilhelmina en prins 
Hendrik, de commissaris der koningin in Noord 
Holland en de burgemeester van Amsterdam op 20-9- 
1929; Kruyswijk ontwierp voor deze kerk ook de 
lampen; bedreigd met sloop eind 1992 (Hoogenhuyze 
[1926] p.9-11, Hoogenhuyze [1939] p. 50-51, Wattjes 
en Wamers afb. 847 p.395; Chr. Amst. 13-2, 
Handelsblad 19-5, 16-9 1928, 19 en 20-9 1929, 
Standaard 19-5 1928, 20 en 21-9 1929, NRC 15-5 
1926, 18-9 1929, Telegraaf 8-5 1928, 19-9 1929; 
persdoc. 67458v-67466 ’; )

1929 twee eensgezinswoningen met garages en kantoren, 
Stadionweg 80-82, gebouwd voor eigen rekening 
(GAA 1928 PW 35/126; Gemeenteblad 1928, afd.I,

p.1930, Fraenkel p. 253)
1929 woonhuizen Stadionweg 76-78 (Fraenkel p. 252-253)
1929 woonhuizen Jan van Eyckstraat 1-13, Beethovenstraat

22- 32 (Fraenkel p. 205)
1930 Rogatekapel, Toministraat 12-16, hoek

Minahassastraat, met een complex van 5 percelen met 
14 woonhuizen (Handelsblad 15-6, Telegraaf 17-6,
23- 9, Nederlander 24-9 1930; persdoc. 90761-90762v)

1930 wijkgebouw Moria, rusthuis en enige woningen,
Olympiakade 9-12, Speerstraat 1-13, Olympiaweg 
16—18, (Handelsblad 4 en 6-2, NRC 6-2, Nederl. 
6-2 1931; persdoc. 90684v-90685; Fraenkel p. 226)

1930 verbouwing van het voormalige verenigingsgebouw 
De Eendracht, Spui hoek Nieuwezijds Voorburgwal, 
door een legaat vervallen aan de Diaconie der Herv. 
gemeente, een verbouwing waaraan de Schoonheids
commissie bijzondere eisen stelde. De hoekoplossing 
is ook hier zeer fraai. Het gebouw werd verhuurd aan 
N.V. C.C. Bender's piano- en orgelhandel en kreeg 
daarvoor toon- en gehoorzalen die een zeer goede 
acoustiek hebben (Handelsblad 30-10, Telegraaf 30- 
10, Het Volk 30-10, Zaanlander 31-10, Centrum 31- 
10, Nederlander 31-10, NIW 31-10, Amsterdamsche 
Dameskroniek 8-11, Zakenwereld 8-11 1930; persdoc. 
90288-90291)

1930 woonhuizen Dintelstraat 57-61, Niersstraat 20-24, 
Molenbeekstraat 30-34 (Fraenkel p. 185)

1930 flatwoningen Stadionweg 88-92, Schubertstraat 34-36
(Fraenkel p. 253, zie ook tekening top. atlas GAA)

1930 flatwoningen Stadionweg 94-100, Beethovenstraat 
73-79 (Fraenkel p. 253)

ca. 1930 doktershuis in Sloten voor dr. Faber, Sloterweg 745
1931 Herst. Apost. kerk, Archimedesweg 97, bij het 

Galileiplantsoen, Kruyswijk ontwierp voor deze kerk 
ook de lampen. De Schoonheidscommissie eiste hier 
uitdrukkelijk een monumentale afsluiting van de 
Archimedesweg en het Galileiplantsoen. Bij deze kerk 
schreven Wattjes & Wamers: zijn werken 'hebben 
een sterken inslag van de "Amsterdamsche school", 
zonder aan het vereischte stemmige, sacrale karakter 
afbreuk te doen'. De Nota kerkgebouwenbeleid zegt 
dan ook hierover: 'Uit stedebouwkundig oogpunt is 
deze kerk, zowel voor de naaste als voor de wijdere 
omgeving, zeer waardevol'. Grooten noemt ook een 
school in de buurt van deze kerk. (Wattjes & Wamers 
afb. 850 p.397; Nota kerkgebouwenbeleid 1990 p.19, 
154,159-161, Handelsblad 16-12 1928,24-1 1931, 
Telegraaf 9-4 1930, NRC 26-1-1931; persdoc. 
90770*-90771)

1931 Willem de Zwijgerkerk, Olympiaweg 14 en 
Olympiastraat 6, Kruyswijk was winnaar van een 
prijsvraag onder vier architecten, hij zond zijn werk 
in onder het motto 'pax intrantibus'; beeldhouwwerk 
van Theo van Reyn, ramen Kees Kuiler (Wendingen 
1931, Van Hoogenhuyze [1939] p. 52-53; Wattjes 
& Wamers afb. 733 p.345; Fraenkel p. 226; Nota 
kerkgebouwenbeleid 1990 p. 19,54,235-237; Nederl. 
15-4, Handelsblad 21-9 1930,1-10 1931, Standaard 
22-9 1930, 25 en 30-9 1931, Telegraaf 1-10, 30-9 
1931, NRC 1-10 1931; persdoc. 90678*-90681*)

1931 P.Oosterleeschool, Orteliusstraat (Nederl. 23-6-1931, 
persdoc. 93101*)

1932 Apostolische kerk, Clematisstraat 15, met glas-in- 
lood-ramen van Schelling. (Grooten 1935; Telegraaf 
9-4 1930, 24-1 1931; persdoc. 90770v-90771)

1932 3e Elthetoschool, Soembawastraat 63, hoek Javastraat 
(Standaard 14-10-1931; persdoc. 93094*)

1933 Bugenhagenschool, Uiterwaardenstraat 263, de Eerste 
Christelijke openluchtschool voor het gezonde kind, 
geopend 1-2-1933, een dat' architectonisch een zeer 
voornamen indruk maakt'.(Handelsblad 15-7 1932, 
1—2 1933, Standaard 30-1, 1-2 1933; persdoc. 
93098*-93099 *)

1933 woonhuizen Deurlostraat 44-48 (Fraenkel p. 182)
1934 Grote Zaal van Krasnapolsky, een kolommenvrije 

feest- en congreszaal, met een technisch goed 
geoutilleerd toneel, een filmcabine, en een lichtkap 
die ook bij slecht weer kunstverlichting overbodig 
maakt, geopend 14—4—1934, thans geheel verbouwd. 
Kruyswijk en de directeur die verantwoordelijk was 
voor deze verbouwing, J.F. Staal kenden elkaar goed, 
beiden waren verwoede duivenhouders en -liefhebbers. 
(Handelsblad 14-5, 30-5, 1-8 1933, 14-4 1934, 
Telegraaf 30-5 1933,3-4,15-4, Het Volk 21-3,14- 
4» NRC 30—5, 15—4, De Tijd 15—4, Groene 
Amsterdammer 21-4, Horecaf 21-4 1934; persdoc 
102005-102009*)

1934 woonhuizen Velazquezstraat 5-17 (Fraenkel p. 264) 
1934 woonhuizen Rijnstraat 246-254, Pres. Kennedylaan

130-140, Kuinderstraat 57-61 (Fraenkel p. 243)

buiten Amsterdam:

Andijk schoolgebouw, ca. 1930

Amersfoort Apostolische kerk, na 1932

Den Briel schoolgebouwen voor een ambachtschool
en een vakschool voor meisjes, 1925 
Grooten 1935)

Haarlem Middelbare Technische School, ca. 1920
(Bouwk. weekbl. 1935, Standaard 11-1-1935 
GAA persverz.pers.)
woonhuis voor dr. Schuilenburg

Marken Gemeentehuis, verm. 1931
school 
buurthuis 
doktershuis 
(Stand. 11-1-1935)

Medemblik schoolgebouw, ca. 1930

Schoten schoolgebouw

Urk verhoging van een schoolgebouw, 1929
(De Vries p.499, Bouwk. weekbl. 1935)
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Noten

1. Amsterdamse School p.293, Fraenkel p.46, 59.
2. Zeer veel dank ben ik hierbij verschuldigd aan Helna Kruyswijk. 

Zoveel zij kon heeft zij bijgehouden wat haar vader gebouwd heeft; 
deze lijst en haar herinneringen vormden het uitgangspunt voor dit 
artikel. Tijd om alles na te trekken ontbreekt vooralsnog, maar met 
deze eerste aanzet hopen wij een instrument te geven, op basis waarvan 
verder onderzoek kan worden gedaan. Niet uitgevoerde ontwerpen 
zijn niet opgenomen in de oeuvrelijst.

3. Fraenkel p.59, 73.
4. Amsterdamse School p.291, 299/300; Fraenkel p.49; Bouwkundig 

Weekblad 1925, een overzichtsfoto is te vinden bij Van Heemskerck 
van Beest, p. 42. Later werden deze wegen herdoopt in Churchill-, 
Roosevelt- en Stalinlaan. De naam Stalinlaan werd na de oorlog 
vervangen door Vrijheidslaan. Het Victorieplein heette oorspronkelijk 
het Daniël Willinkplein.

5. Plan West, p.11.
6. Van Heemskerck van Beest p.107-108.
7. Huizinga p.218.
8. Grooten 1935.
9. Grooten 1935, Bouwkundig Weekblad 1935.

Boekwerk

Bouwkunst op het kruispunt van staat en kerk

Kanttekeningen bij: A. J. Looyenga, Van Waterstaatskerk tot Kathedraal

(De St. Josephskerk te Haarlem en het werk van de Waterstaatsarchitect H.H. Dansdorp), Haerlem Reeks nr. 11, 
Haarlem 1990, 234 pag.

Tussen Waterloo en Willem III was Waterstaat. Velen ver
binden dit begrip met een periode, waarin weinig artistiek 
aangelegde ingenieurs over een belangrijk deel van de bouw- 
produktie een veto hadden uit te spreken: vooral over kerken, 
maar ook over politieposten, justitiepaleizen, schoolgebouwen 
en andere huizen van bewaring. Een periode ook, waarin uit
eindelijk het neoclassicisme als heersende bouwtrant plaats 
moest maken voor een brede waaier van stijlen en richtingen. 
Over denken en werken van deze zo invloedrijke kaste van 
overheidsdienaren moet de definitieve balans nog opgemaakt 
worden. Het behoort zeker niet tot de pretenties van het 
onderhavige boek dit te doen. Wel draagt het hiervoor enige 
bouwstenen aan. Het is een verdienstelijke, nauwgezette en 
bovendien rijkelijk geïllustreerde studie geworden. Het is 
daarbij tevens de eerste maal dat systematisch de carrière van 
één van deze Waterstaatsbeambten onder de loep genomen 
is.
Hendrikus Hermanus Dansdorp was van hen zekere niet de 
minst interessante. Zijn leven omsloot een lange periode; 
geboren in 1788 in Amsterdam, nog in de nadagen van het 
Ancien Régime dus, overleed hij eerst in 1872, toen zijn 
geboortestad door een economische herleving uit haar voegen 
begon te barsten en enkele jaren voor het Rijksmuseum als 
triomf van de Cuyperiaanse richting verrees. Weliswaar was 
hij slechts een eenvoudig opzichter, maar desondanks werd 
hij binnen de dienst Rijkswaterstaat in de provincie Noord 
Holland na zijn aanstelling in 1830 gedurende twintig jaar 
voor de kerbouw redelijk toonaangevend. Hij functioneerde 
er als bouwkundig factotum van zijn meerderen, die meenden 
hun taak niet zonder gebruikmaking van zijn kennis naar 
behoren te kunnen vervullen.
Het thans over hem verschenen boek is echter geen biografie 
in de gebruikelijke zin des woords, zoals de titel al aangeeft. 
Het boek is in eerste instantie de geschiedenis van een kerk, 
de St. Joseph in Haarlem, tussen 1841 en 1843 als gewone 
parochiekerk opgetrokken, maar na herstel van de bisschop
pelijke hiërarchie onverhoeds tot kathedraal verheven. Een 
kleine halve eeuw moest hij noodgedwongen en in het geheel 
niet op deze taak berekend, deze functie vervullen, tot de 
bouw van de nieuwe Kathedraal van Jos. Cuypers hem van 
deze last bevrijdde. Deze levensloop vormt de centrale as van 
het boek.
Voor de auteur echter is de monografie van deze kerk geen 
doel op zich. Onder deze vlag wordt tevens een beeld ge
schetst van zijn ontwerper, als exemplarisch voorbeeld van 
de gang van zaken bij Rijkswaterstaat. Het boek krijgt zo 
twee gezichten. Het deel dat niet specifiek over de St. Joseph 
handelt, is daarbij het interessantst en de auteur zelf vindt dit 
duidelijk ook: het neemt tweederde van de tekst in beslag.

De figuur van Dansdorp wordt belangwekkender gevonden 
dan de architectuur van dit ene gebouw, ook al is het dan 
zijn bekendste. Niet ten onrechte, maar het gevolg is wel, dat 
het boek enigszins op twee gedachten hinkt: voor de lokaal- 
patriottische buitenwacht deze ene kerk, voor de breder 
geïnteresseerde geschiedvorser zijn gehele werk. Het boek is 
uitgegeven door de oudheidkundige Vereniging Haerlem, de 
auteur is (architectuur)historicus; vandaar. Overigens heeft de 
auteur zijn tweesporenbeleid op elegante wijze opgelost. 
Gekozen is voor de vorm van een soort raamvertelling. Het 
buitenste 'raam' wordt gevormd door de geschiedenis van de 
St. Joseph: de hoofdstukken 1,3 en 4. Hoofdstuk 1 handel» 
over de bouw van de kerk zelf, die in weinig van de toen 
gebruikelijke gang van zaken afwijkt: de oude schuilkerk is 
te klein en ondoelmatig, als bedompte ruimte bovendien een 
gevaar voor de volksgezondheid; nieuwbouw is dus geboden, 
en zonder bijstand van het rijk komt men niet uit. De ge
vraagde subsidie wordt gelukkig toegewezen, en binnen een 
paar jaar staat het gewenste gebouw overeind. Tot dusverre 
weinig bijzonders, ware het niet dat Dansdorp zijn schepping 
in de Bouwkundige Bijdragen gepubliceerd krijgt en daarmee 
aanleiding geeft tot een kleine rel, omdat niet alle lezers 
onmiddellijk van zijn kwaliteiten overtuigd blijken. En ware 
het ook niet, dat de kerk na 1853 een onvoorziene rol te 
vervullen krijgt.
Hoofdstuk 3 gaat over deze transformatie tot kathedraal en 
de daarmee gepaard gaande metamorfose, die een aardig licht 
werpt op de veranderende opvattingen inzake kerkbouw en 
kerkinrichting in de loop van de negentiende eeuw. Hoofd
stuk 4 tenslotte bespreekt de orgels in de kerk, een onder
werp waarover ik mijzelf niet tot oordelen bevoegd acht. Een 
accuraat register -elders te vaak een desideraat- sluit het 
werk af.
De drie hoofdstukken over de kerk zelf nemen samen krap 
éénderde van de omvang voor hun rekening. Daarbinnen 
heeft, als paragraaf 1B, de auteur nog een stuk gevlochten 
dat tegelijk terzake en terzijde is: over de relatie tussen 
kerkbouw en staat. Een relatie, die vroeger tevens in verband 
werd gebracht met de produktie en protectie van een bepaald 
soort stijl, waaromtrent de auteur dan in 2A zijn ideeën te 
berde brengt, waarover straks meer.

Het hoofdbestanddeel vormt, zoals gezegd, dat, wat in de 
ondertitel aangegeven staat: het werk van Waterstaatsarchi
tect Dansdorp. Dit is een 'raam' dat zich half binnen dat van 
de overheidsbemoeienis bevindt, omdat het illustreert dat de 
rol van Dansdorp bij de St. Joseph niet op zichzelf staat. 
Binnen Waterstaat is er Dansdorp en deze is in de contreien 
rond het IJ de produktiefste kerkenbouwer in overheidsdienst
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van zijn tijd. Ëen stuk of twintig successievelijk besproken 
projecten van zijn hand, samen een kwart eeuw bestrijkend, 
illustreren dit. Zij vormen eigenlijk de binnenste 'raampjes' 
van het raamwerk, een hele serie Dansdorp-gevallen op een 
chronologische rij, waarbij het criterium voor de gekozen 
chronologie overigens niet geheel duidelijk is. Nogmaals 
passeert hier de St. Joseph de revue, nu om zijn juiste plaats 
in het werk van Dansdorp in te nemen. Op de serie nieuwe 
kerken volgt dan een bescheiden selectie uit zijn restauratie
werkzaamheden en zijn profane werk. Tenslotte biedt het slot 
een evaluatie, waarin in zeer kort bestek een totaalbeeld van 
Dansdorp wordt geschetst, dat vervolgens teruggekoppeld 
wordt naar de rol van Waterstaat. Dan keert de auteur weer 
terug naar de St. Joseph om het vervolg van de bouwge
schiedenis te behandelen.
Tegen deze opzet ligt ten dele mijn bezwaar: in de ordening 
naar afzonderlijke kerk. Van elk project worden afzonderlijk 
alle interessante wetenswaardigheden gegeven, inzake finan
ciering, auteurschap en bouwstijl. Gevolg is, dat er niet van 
een doorlopend betoog sprake is en men na een half dozijn 
kerken enigszins in de lokale details verloren raakt. M.i. had 
het, daar de kerken niet vooral als groep interessant zijn 
(weinige kunnen immers op het predicaat 'kunstwerk' aan
spraak maken), de voorkeur verdiend, om voor een themati
sche aanpak te kiezen, eindigend in een oevrecatalogus. Om, 
met andere woorden 2F fors uit te breiden, en successievelijk 
het vraagstuk van de overheidsbemoeienis, het hele prijsme
chanisme en zijn gevolgen, de subsidievoorwaarden met hun 
consequenties en de bouwstijl de revue te laten passeren en 
vervolgens aan het reeds dienaangaande bekende te toetsen, 
en uiteraard de rol van Dansdorp en Rijkswaterstaat daarbij. 
Het betoog zou dan per onderwerp met enkele sprekende 
voorbeelden te illustreren zijn. Dan was er een veel scherper 
totaalbeeld van man en werk bij de lezer ontstaan; nu is de 
informatie te zeer verspreid en moet men naar de voor be
paalde aspecten van het Waterstaatsbouwbedrijf meest spre
kende details te veel zoeken. Ofschoon dit speurwerk dan 
zeker loont.

Ook inhoudelijk kan ik de auteur niet geheel volgen. Dit 
geldt ten eerste (1B) achtergrond en intensiteit van de be
moeienis van de staat met de kerk en (dus) ook met de kerk
bouw. Ten tweede betreft het zijn hantering van het begrip 
Waterstaatskerk (2A). Alleen op het derde belangrijke alge
mene aspect van de zaak, het probleem van de Waterstaats
stijl (2A), waarmee ik af zal sluiten, kan de auteur mij volle
dig overtuigen.
Wat het eerste betreft, betoogt de auteur dat de staat sedert 
Napoleon de kerkgenootschappen als staatsorganen be
schouwde, die voor de zedelijke omvorming van de bevol
king tot brave belasting betalende burgers verantwoordelijk 
waren. Dat men zich derhalve over hen ontfermde, dat wil 
zeggen zich tot in het laatste detail met hun interne zaken 
bemoeide, waarvoor zelfs twee aparte ministeries in het leven 
geroepen waren, één voor de zaken van de Katholieke Ere
dienst en één voor de Hervormde, die via de procinciale 
gouverneurs elk voor zich het contact met de kerkelijke 
gemeenten onderhielden. Daarbij zou dan het katholieke 
departement zich nog wezenlijk meer in de lokale kerkbouw- 
problematiek verdiept hebben dan zijn tegenhanger. Dit alles 
is zeker correct, maar tevens op dat moment, wat de beoogde 
bijdrage tot algehele zedigheid betreft, niet geheel nieuw. Het 
is dus ook, en dat is essentieel, als verklaring van het feno

meen Waterstaatskerk onvoldoende. Minstens zo belangrijk 
is namelijk, dat de staat het na de gelijkstelling van alle 
gezindten in de Franse Tijd uit vrees voor nieuwe gods
diensttwisten noodzakelijk achtte een sterke greep op de gang 
van zaken te hebben. Bovendien vloeide uit de wettelijke 
gelijkstelling in zekere zin ook een recht op gelijke behuizing 
voort. En waar de katholieken door eeuwenlange achterstel
ling te arm waren om zelf in deze behoefte te voorzien, 
restte als aanvankelijk onuitputtelijk geachte financierings
bron slechts de staat. Daar deze echter geenszins onuitputte
lijk bleek, integendeel de vraag het aanbod alras overtrof, 
was beperking, selectie en controle noodzakelijk, opdat het 
weinig in de schatkist voorhandene op zo zuinig en zinnig 
mogelijke wijze werd besteed.
Zo werd ook de invloed van de overheid op de kerkbouw 
steeds intensiever. Rijkswaterstaat functioneerde daarbij als 
intermediair. Zij moest voor een zo groot mogelijk rende
ment van de bestede publieke middelen zorgen. Geen over
bodig luxe kerken dus, geen overbodig grote kerken dus, 
geen overbodige kerken überhaupt; ook de samenstelling van 
onderbevolkte gemeenten was een belangrijk thema. Daarmee 
raakte men mede aan organisatie en wezen van de diverse 
kerkgenootschapppen. Bij de hervormden stond daarvoor, 
nadat Willem I daar door een soort van staatsgreep alle 
macht aan zich getrokken had, vanaf 1816 het Algemeen 
Reglement garant. Daarentegen bleef de werkelijke macht 
van de regering om de gang van zaken binnen de vaderland
se afdeling van de Katholieke Kerk te bepalen gering. Zo 
vormt de moeizame weg naar reductie van het aantal katho
lieke staties in Haarlem, in het boek terloops aangestipt, een 
symbool van dit ministerieel onvermogen: waar het de aarts
priesters aan moed ontbrak en de departementen aan macht, 
hadden recalcitrante pastoors vrij spel en bleven heilzame 
ingrepen in vastgeroeste patronen uit. De relatie van het rijk 
tegenover de Hervormde Kerk was daarbij vergeleken een 
wezenlijk andere: hier een abrupte interventie, bij de katho
lieken noodgedwongen de weg der geleidelijkheid. Dat zich, 
en dat is misschien het verraderlijke, juist op het deelterrein 
van de kerkbouw het omgekeerde lijkt voor te doen, heeft 
andere oorzaken, namelijk financiële. Ik betwijfel of, zoals 
de auteur stelt, de minister van Hervormde Eredienst werke
lijk minder geneigd was zich met de details in te laten dan 
zijn katholieke collega. Of er dus sprake was van een andere 
procedure. Er is weinig dat daar op wijst. Beide departemen
ten lieten in beginsel veel aan de lagere overheden over. 
Alleen: daar waar de belanghebbenden om rijkssubsidie 
verzochten, was men kritischer en degenen die daarom ver
zochten omdat ze zich de bouw anders met geen mogelijk
heid konden veroorloven, waren katholieken. Dit alleen is de 
reden dat men op 'hun' ministerie de plannen vaak wat 
nauwgezetter bestudeerde. Wie betaalt, bepaalt.
Wat daarbij speciaal Waterstaat betreft, is van belang dat de 
kans op nieuw ministerieel ingrijpen eveneens steeg naarmate 
een statie financieel meer van het rijk afhankelijk was. Als 
men geen subsidie vraagt, zo concludeert ook de auteur, is 
men in de keuze van de architect vrij. De Haarlemse St. 
Joseph had geld nodig - en kreeg Dansdorp en de bureau
cratie. De naburige statie van St. Antonius, niet minder 
katholiek, had tezelfdertijd het benodigde geld zelf - en 
koos de gerenommeerde architect T.F.Suys. Met de religieu
ze richting van het departement had dit dus weinig van doen. 
Wat voor Rijkswaterstaat geldt, geldt overigens ook voor de 
bemoeienis van de minister. Want wannéér was deze ge

dwongen zichzelf met de details van een bouwplan in te 
laten? Als men er in de provincie niet meer uit kwam. En dat 
men er niet meer uitkwam, kwam dan meestal juist door dit 
geldgebrek. Geldgebrek vroeg immers om subsidie, méér 
geldgebrek daarbij om méér subsidie. En meer subsidie 
betekende meer studie. En meer studie meer ruzie. En dan 
schoof men al snel alle conflictsotf ter oplossing door naar 
Den Haag. Voor de minister van R.K. Eeredienst werd dat 
een halve dagtaak, waar die van N.H. Eeredienst meestal met 
een korte eindoverweging kon volstaan: er waren voor de 
provinciale autoriteiten bij bouwwerken voor 'diens' achter
ban zelden dwingende redenen tussentijds Den Haag in te 
lichten, en dus was de zaak veelal rond eer men er daar weer 
van hoorde. De vele impasses bij de projecten van zijn 
ambtgenoot sloten daarentegen een passieve opstelling uit. 
Niet zonder reden immers was men in zo'n geval in Den 
Haag geneigd het ingediende project eens nader onder de 
loep te nemen, om de daarbij alsnog als haalbaar ontdekte 
bezuinigingen per oekaze dwingend voor te schrijven, wat, 
als de dienstdoende ingenieur daarop niet direct ootmoedig 
ja en amen zei, uiteraard een verdere stimulans voor het 
nationale postwezen betekende en de departementale papier- 
produktie slechts deed groeien.
Tot een standaardkerk voor behoeftigen is het desondanks 
nooit gekomen. De auteur memoreert in dit verband aan de 
vergeefse poging van N.H. Eeredienst in 1834 de zojuist 
gebouwde kerk van het Groningse Zevenhuizen, die kennelijk 
het ministeriële minimumpakket omvatte, in enige varianten 
-berekend op respectievelijk 500,750 en 1000 kerkgangers- 
als zodanig te pousseren. De gunstige prijs zal tot deze stap 
het zijne hebben bijgedragen. Erg opwindend zijn de plannen 
niet, wordt daarbij opgemerkt. Helaas zijn ze niet afgebeeld. 
Men vindt een dergelijk plan hier op p.64. Dat men in Noord 
Holland van overname afzag, hoeft uit esthetisch oogpunt, 
zoals men ziet, beslist niet betreurd te worden. Bovendien 
was de bedenker van dit alles, de Groningse hoofdingenieur 
C. van der Poel, bij het zoeken naar mogelijke kostenbespa
ringen zo voortvarend te werk gegaan, dat zijn modelschep- 
ping nog geen veertig jaar later wegens vergaande bouwval
ligheid al rijp voor de sloop was. Overigens: ook dit hele in 
Den Haag gelanceerde uniformeringsproject geeft weer aan, 
dat, indien noodzakelijk geacht, de hervormde bewindsman 
in concrete gevallen niet minder voor het uitvaardigen van 
richtlijnen terugschrok dan zijn katholieke collega.

Dit brengt ons tot de vraag of er überhaupt zoiets als een 
karakteristiek Waterstaatskerktype bestaat. Maar alvorens die 
te kunnen beantwoorden, moet natuurlijk eerst een heldere 
definitie van het begrip 'Waterstaatskerk' gegeven worden. 
De auteur keert zich daarbij tegen het gangbare criterium dat 
een kerk als zodanig te betitelen zou zijn wanneer de plannen 
ervoor goedgekeurd moesten worden door Rijkswaterstaat. 
Zijn bezwaar is, dat dit een te formeel-ambtelijke begripsaf
bakening vormt; zo zouden er ook alle kerken van Cuypers 
vóór 1868 toe gerekend moeten worden, en daarmee zou het 
elke betekenis verliezen. Dit argument is zeker juist, maar 
aan het hier gegeven alternatief kleeft m.i. het bezwaar van 
vaagheid. Voor de auteur namelijk is een Waterstaatskerk een 
kerk waarvan het ontwerp werd vervaardigd door of met 
medewerking van een waterstaatsfunctionaris. De crux zit 
hem in het 'met medewerking van'. Waar liggen de grenzen? 
De scheidslijnen zijn in dit opzicht niet zo exact te trekken. 
In hoevferre maakt Dansdorp, als er op een van buitenaf

ingediend ontwerp het nodige aan te merken valt werkelijk 
een nieuw project, ook als hij bewijsbaar een nieuwe teke
ning vervaardigt? Al als hij een doipel netter intekent, een 
kroonlijst verplaatst, een venster weg haalt, een torenspits 
verhoogt, één meter toevoegt, of twee, of drie, of vijf - of 
pas bij een heel nieuw transept? Waar en wanneer wordt het 
Dansdorps werk en dus een Waterstaatskerk? Of zijn deze er 
in gradaties? Voorzover dit alles überhaupt al aan de hand 
van beschikbaar archiefmateriaal vast te stellen valt. Boven
dien traden Waterstaatsambtenaren ook regelmatig als parti
culier bouwmeester of adviseur op, in welk geval het vaak 
voorkwam dat vervolgens een collega uit hoofde van zijn 
functie als corrector fungeerde. In het geval van katholiek 
Heemskerk voerde deze dubbele positie zelfs tot de komische 
situatie dat Dansdorp in eigen tijd voor het kerkbestuur een 
ontwerp vervaardigd had, en vervolgens aan Dansdorp door 
de hoofdingenieur om een oordeel daarover gevraagd werd. 
In zijn rapport merkt deze op dat de bouwkundige stukken 
met zorg zijn samengesteld en dat hij de plannen gunstig 
aanbeveelt, noteert de auteur droog. Maar is dit een Water
staatskerk? De ontwerper was particulier bezig, hoewel hij 
daarnaast een betaalde baan bij de rijksdienst had en uit dien 
hoofde ook officieel vaak niet anders deed. Vooralsnog blijf 
ik derhalve de oudere definitie prefereren.
Wat ik in dit verband overigens mis, en dat is m.i. voor een 
goede beoordeling van Dansdorp van even groot belang, zijn 
juist zijn, om het gemakshalve maar zo te betitelen, 'kunst
kritieken'. Als adviseur had hij ook een oordeel te vellen 
over de creaties van particuliere hand zonder dat dit per se 
hoefde te leiden tot het maken van een eigen ontwerp. Der
gelijk commentaar is veelzeggend voor zijn esthetische doc
trine en die van Waterstaat is het algemeen. Helaas komt dit 
niet aan bod.

Terecht voorzichtig is de auteur op het punt van een speci
fieke Waterstaatsstijl. In aansluiting op onderzoek van derden 
wordt het bestaan daarvan ontkend. Wel is het zo -en met 
een bondige beschouwing over opleiding en achtergrond van 
de Waterstaatambtenaren wordt dit aanschouwelijk gemaakt - 
dat de dienst, als zij zelf ontwerpen voor kerken leveren 
moest, meestal voor een op de Franse theoreticus J.N.L. 
Durand teruggrijpend utilitair soort neoclassicisme koos: voor 
classicisme gezien de heersende ideologie uit de 'jeugdjaren 
der ingenieurs, voor utilitaire soberheid gezien de geldnood 
ten departemente, die elk fraai zuilenfront toch direct zou 
dwingen weg te strepen. Men liet deze dus al bij voorbaat 
achterwege. Het gevolg was een zeker conservatisme, en bij 
de introductie van de neogotiek liep men dan ook geenszins 
voorop. Dit laat ook de auteur aan de hand van het werk van 
Dansdorp uitstekend zien. Het gaat om meest eenvoudige 
bakstenen kerkjes, met een gevelruiter boven de voorgevel, 
soms een heuse toren. Het classicistische karakter blijft 
vrijwel altijd beperkt tot een pilasterportaal en een enkel 
fronton. De enige belangrijke uitzondering vormt nu juist de 
St. Joseph, die met een heus (half-)zuilenfront prijkt, waar
voor de auteur als bron terecht naar de verdwenen Amster
damse St. Catharina (1817-'20) verwijst.
Terwijl voorts zijn persoonlijke vijand Molkenboer, die hem 
in later jaren dankzij de protectie van de Haarlemse bisschop 
steeds meer opdrachten afsnoepen zou, kort na 1840 een - 
vrij abrupte- overstap naar de neogotiek maakt, blijft de 
opzichter nog tot in het volgende decennium aan zijn inmid
dels geijkte, maar intussen ook door de stilistische mode
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achterhaalde, bouwtrant vasthouden. Nadat hij zich in 1843 
op papier voor het eerst aan de gotiek gewaagd had, doet hij 
pas in 1854 een tweede, en tevens laatste, poging vlak voor 
hij bij een ambtelijke reorganisatie als pensioenrijp uit de 
boot valt. Het is één van zijn laatste kerkontwerpen, voor 
Zandvoort. Erg geslaagd was het niet. Evenals zijn meeste 
laaggeschoolde generatiegenoten, voor wie de markt daardoor 
ook steeds krapper werd, hield Dansdorp aan het vertrouwde 
vast. Daarbij bestond er, zoals de auteur met reden beklem
toont, geen wezenlijk verschil in voorkeur tussen hen die in 
overheidsdienst traden en hen die op eigen kracht aan de kost 
moeten zien te komen Zo mogelijk waren dezen zelfs nog 
traditioneler ingesteld. Een typische Waterstaatsstijl, met 
heldere criteria op grond waarvan men overheidsbouwkunst 
van particuliere onderscheiden kan, kwam niet tot stand.

Overigens ligt de scholing van de opzichters van Waterstaat 
in feite nog in het duister; het bovenvermelde verhaal stoelt 
vooral op onze kennis over ingenieurs uit Delft. Wat echter 
iemand als Dansdorp wist toen hij in 1830 -reeds twee
ënveertig jaar oud!- in dienst van Waterstaat trad, is daaren
tegen nog onbekend. Überhaupt moet de auteur zich inzake 
deze eerste levenshelft bij gebrek aan materiaal vooralsnog 
tot gissingen beperken.

Een Veelkleurig Habijt
Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw 

Redactie: Dörte Nicolaisen.
Met bijdragen van Guus van Hemert, Jean-Paul Meeuwissen, Eric Maria Dolné, Wies van Leeuwen, René Hoppenbrouwers 
en Jean-Pierre van Rijen.
Uitgave Alfa, Grave 1989

Wie door het moderne Nijmegen loopt, dat als iedere stad haar 
best doet om op alle andere te lijken, krijgt niet direct het gevoel 
in de meest kloosterrijke stad van Nederland te zijn beland. 
Habijten zijn er nauwelijks meer te zien, laat staan zo 
veelkleurig en veelvormig als in het Nijmeegse stadsbeeld tussen 
1930 en het begin van het Tweede Vaticaanse Concilie. 
Nijmegen is in dit opzicht danig veranderd, ook al heeft ze 
nog altijd haar functie als vestigingsplaats van orden en 
congregaties een magneetfunctie.
De stichting van de Katholieke Universiteit is daar uiteraard 
niet vreemd aan, al was het alleen maar vanwege het feit dat 
er, dankzij de Alma Mater, tal van religieuze 'werk- en 
studieplekken' in de Keizer Karelstad te vinden zijn.

De verandering van kerk en wereld heeft ook de religieuze 
samenleving naar een keerpunt geloodst, waarbij een bezinning 
op de toekomst als vanzelf leidde tot omzien naar wat was 
of nog is, maar nooit meer zal zijn als vroeger. Uit dat besef 
en de vrees voor een onbeheersbaar proces van teloorgang is 
binnen het Kunsthistorisch Instituut van de Katholieke 
Universiteit in 1983 een onderzoek gestart, dat beoogde binnen 
een periode van drie jaar een zo volledig mogelijk overzicht 
samen te stellen van alle nog bestaande kloosters en 
kloosterhuizen op Nijmeegs grondgebied en net daarbuiten, 
inclusief hun inventaris. De eerste zorg ging uit naar het goed 
documenteren van een belangrijk stuk materiële klooster
cultuur.
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Blijkens de aanbevelingsbrief van ingenieur W. van Asperen 
uit dat jaar was Dansdorp voordien als meesterknecht bij 
voorname bouwmeesters in de hoofdstad werkzaam. De 
auteur denkt daarbij als mogelijkheid naast Suys aan de 
stadsarchitecten A.J. van der Hart en De Greef; indien deze 
laatste veronderstelling juist is, dan zouden daarover aanwij
zingen te vinden moeten zijn in het archief van de stadsfa- 
briek. Kerkelijke opdrachten zaten hier in deze jaren overi
gens nauwelijks bij. De lijn van de Haarlemse St. Joseph 
terug naar de toonaangevende architectuurkringen van ons 
land in het begin van de negentiende eeuw is daarmee nog 
een dunne. Wat dat betreft is het laatste woord over Dans
dorp en zijn soortgenoten nog niet gesproken.

Thomas von der Dunk

Dat is zonder meer een enorm karwei geweest, als men alleen 
al denkt aan de organisatorische problemen die aan een 
dergelijke opgave verbonden zijn. Eenmaal doorgedrongen tot 
de kern van de doelstelling, komt er, zoals te verwachten was, 
een lawine los van gegevens, die op een of andere manier 
systematisch moeten worden verwerkt.
De onderzoekers, met name Eric Dolné en Wies van Leeuwen, 
hebben, onder supervisie van Dörte Nicolaisen, samen met hun 
medewerkers, onder wie ook de fotografen Peter Bersch en 
Marijn van Beers met ere genoemd moeten worden, zich 
uitstekend van die taak gekweten. Het is duidelijk dat in de 
publikatie van een aantal essays, dat is verzameld onder de 
even poëtische als veelzeggende titel "Een Veelkleurig Habijt" 
(met hoofdletters) maar het topje van de ijsberg wordt 
gepresenteerd, want uiteindelijk wordt immers maar een fractie 
van al het werk daarin zichtbaar.

Door uitgeverij Alfa is een technisch zeer verzorgd boek op 
de markt gebracht. De vormgeving van het zo rijk geschakeerde, 
dankbare, maar door de grote diversiteit allerminst gemakkelijke, 
materiaal was in handen van Felix Villanueva. Het resultaat 
mag er zijn!
Hoe heeft men de resultaten van het ondeizoek gepresenteerd? 
In een tiental bijdragen zijn allerlei aspecten van het 
kloosterleven en de kloostergeschiedenis van de laatste twee 
eeuwen in Nijmegen onder de aandacht gebracht.
Men kan er thans al lang niet meer van uitgaan dat het begrip

"klooster" nog tot ieders verbeelding spreekt. Wie kan het zo 
caleidoscopische karakter van dit oeroude instituut, dat toch 
in de eerste plaats een bouwwerk is van 'levende bouwstenen', 
gehuisvest in een daartoe ontworpen of aangepaste architec
tonische omgeving, vandaag de dag nog overzien? Wie heeft 
meteen een antwoord op de vraag: waartoe zijn zij op aarde? 
Het is dan ook een gelukkige gedachte geweest om als 
openingshoofdstuk iemand uit de dagelijkse praktijk aan het 
woord te laten. In een prachtig opstel geeft Guus van Hemert 
S.J. zijn in de kloosterwereld opgedane ervaring daarin weer. 
Hij doet dat aan de hand van een zeer verrassende en lezens
waardige getuigenis, die juist aan dit boek een dimensie meer 
geeft. Van Hemert tokkelt de snaar aan, die door blijft klinken 
bij het lezen van de andere bijdragen.

Nu is er - wil het onderwerp niet in de lucht blijven hangen 
of zich al te gauw toespitsen op de architectuur en de daarmee 
samenhangende beeldende kunsten - allereerst inzicht nodig 
in het historische proces, dat zich in Nijmegen heeft afgespeeld. 
Jean-Paul Meeuwissen geeft dat zo noodzakelijke overzicht. 
Daarin schetst hij duidelijk, hoe de zich in Nijmegen gevestigde 
kloostergemeenschappen binnen een periode van bijna twee 
eeuwen, beginnend bij de Franse tijd, de verkregen, genomen 
en bevochten kansen benutten en hoe zij dankzij en ondanks 
de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hun posities 
hebben kunnen innemen. Dat de 'contemplatieven' heel wat 
meer moeite hadden om zich te vestigen en te handhaven dan 
de 'gebruiksnuttige' orden en congregaties, die zich met 
onderwijs, caritas en zieken- en bejaardenzorg bezig hielden, 
ligt voor de hand. Laatstgenoemden waren immers goedkope 
krachten die zich maatschappelijk nuttig maakten en financieel 
bijdroegen aan de architectonische "Gestaltung", van zowel 
het centrum, als van de buitenwijken en van het daar weer buiten 
gelegen grootstedelijk gebied.
De hoofdterreinen van werkzaamheid, onderwijs en verzorging 
hebben in hoge mate hun stempel gedrukt op het architectonisch 
erfgoed dat Nijmegen op het gebied van de kloosterbouw te 
bieden heeft. In afzonderlijke hoofdstukken wordt dat door 
Eric Dolné en Wies van Leeuwen uitgewerkt. Afwisselend 
nemen de beide hoofdauteurs in een zestal capita de beschrijving 
van de belangrijkste bouwcomplexen voor hun rekening, in 
maatschappelijke categorieën ingedeeld. Dolné brengt de scholen 
voor het voetlicht en wijdt een hoofdstuk aan de ziekenzorg. 
Van Leeuwen doet dat voor de categorie armenzorg, dus de 
kloosters die tevens een opvangtehuis waren voor armen en 
gebrekkigen.
Tegenover die maatschappelijke activiteitencentra vormen, zoals 
gezegd, de kloosters van de beschouwende orden een tegenpool. 
Dolné behandelt deze veel meer gesloten groep. Al met al krijgt 
men een heel boeiend zicht op het brede scala van de met de 
verschillende functies samenhangende architectonische vraag
stukken, die even zovele uitdagingen waren voor architecten 
van naam als Pierre Cuypers, Jan Stuyt, A.J. Kropholler, Ch. 
Estourgie en vele anderen; een staalkaart vol.

Uiteraard valt het architectuur- en kunsthistorisch zwaartepunt 
op de kernelementen, zoals kapellen en de voor het functioneren 
van het kloosterleven noodzakelijke gemeenschappelijke ruimten. 
Van Leeuwen behandelt de kerkelijke kunst in de klooster
kapellen niet binnen de enge dwangbuis waartoe een louter 
stilistische beschouwing gemakkelijk zou kunnen leiden, maar 
geeft aan de hand van de belangrijkste voorbeelden de bredere 
context aan. Op die manier komt toch de volle rijkdom van 
vormen en gedachtengoed tot uitdrukking bij de presentatie 
van de hoogtepunten, zoals de Rosastichting in Neerbosch,

het Albertinum, het Berchmanianum, het Canisiuscollege 
(waarvan de Krophollerkapel overigens is gesneuveld), en het 
Nebo-klooster.

De twee slothoofdstukken ten slotte zijn gewijd aan meer 
detaillistische onderwerpen.
René Hoppenbrouwers behandelt een aantal, uit het bezit van 
het Nebo-klooster, de Rosastichting en de Stichting Villa 
Wolfskuyl afkomstige, schilderijen. Dit hoofdstuk geeft tevens 
inzicht in de enorme copieërproduktie in de achttiende en 
negentiende eeuw.
Jean-Pierre van Rijen wijdt een bijdrage aan het kerkelijk 
vaatwerk, met name de "vasa sacra", waarbij hij inzake aanbod 
en aankoop vanuit eeir 'breedte' aan informatie steeds meer 
in de 'diepte' gaat. Zowel buitenlandse als nationale kunstwerk- 
plaatsen krijgen de aandacht en vervolgens de Nijmeegse ate
liers, waarover veel tot nu toe onbekende gegevens aan het 
licht komen. De ontstaansgeschiedenis van een aantal belangrij
ke objecten, zoals van de Brakkenstein-monstrans en die van 
de Cenakelkerk op de H. Landstichting, sluit het betoog af.

Deze acht opstellen worden gevolgd door een catalogus van 
alle kloostercomplexen en gebouwen, alfabetsich op orden 
gerangschikt en voorzien van een korte beschrijving van de 
stichting en doelstellingen.
Daarop volgt een literatuuropgave en de beschrijving van de 
verschillende objecten, per gebouwencomplex.
Het geheel wordt gelardeerd met een bonte afwisseling van 
uitstekende afbeeldingen, die, hoewel ze in de beschrijvende 
teksten worden besproken, het helaas zonder onderschrift moeten 
doen en zonder verwijzing vanuit de tekst. Dat bevordert mis
schien de rust van het beeld, maar levert wel wat zoekwerk 
op.
Jammer is ook, dat in dit overzicht een stadsplattegrond 
ontbreekt, die, zeker als men de complexe materie hierop door 
middel van symbolen zou hebben weergegeven, een goed over
zicht zou hebben kunen verschaffen. Tesamen met een dergelijk 
kaartbeeld zou ook de tijdstabel waarin alle kloosterstichtingen 
zijn opgenomen, aan waarde hebben gewonnen.
Tenslotte wordt de toegankelijkheid van de informatie beperkt 
doordat men klaarblijkelijk bij het samenstellen van de registers 
het vooiwerk en het catalogusgedeelte niet op elkaar afgestemd 
heeft ingevoerd.
Dit is slechts marginale kritiek, die niets afdoet aan de waarde 
van dit 'kloosterrijke' overzichtswerk, waarmee een bijzonder 
boeiend en wezenlijk aspect van Nijmegen is geportretteerd.

Maar er is meer dan dat. De bundel studies is niet alleen 
geschreven vanuit de noodzaak tot documenteren voordat het 
te laat is. Wel degelijk speelde ook de noodzaak tot waarde
bepaling met het oog op een mogelijke bescherming ingevolge 
de gemeentelijke monumentenverordening een belangrijke rol. 
In die zin heeft de beschrijving van de Nijmeegse kloosters 
een ijk- en meetfunctie. Er is hiermee een voor iedereen 
toegankelijk en bruikbaar instrument aangeboden. Dat de plaat
selijke politiek, voorzover onze informatie strekt, ruim drie 
jaar na verschijning van dit voor Nederlandse begrippen zeker 
unieke project nog hardnekkig de andere kant op blijft kijken, 
is op zichzelf een droevige constatering. Bij schuld past boete, 
maar het zou dubbel gênant zijn als straks het boetekleed 
herkend wordt als een vervaald en sleets gewaad, dat alleen 
nog vaag de stof en snit toont van een ooit bewonderd, 
Veelkleurig Habijt.

A.G. Schulte
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Niet zomaar een dak ...twee verdwijnende binnenruimten in Nijmegen

"Zomaar een dak, boven wat hoofden..." werd op 29 maart 
1992 gezongen tijdens de laatste mis in de Nijmeegse 
Verrijzeniskerk. Wat er in de kapel van het Canisius-Ziekenhuis 
ten afscheid heeft geklonken weet ik niet. Het is een passende 
tekst als we denken aan gemeenschappen die in een nieuwe 
samenhang weer verder moeten, maar ook een lied dat geen 
recht doet aan de architectuur van beide gebouwen. Want het 
zijn niet zó maar twee kerkruimten die verdwijnen. Het zijn 
niet zó maar daken boven wat hoofden, het zijn gebouwen die 
tot de beste behoren die de twintigste eeuw in Nijmegen heeft 
voortgebracht. Hun verdwijning zonder slag of stoot doet navrant 
aan: terwijl de stedelijke overheid het streven naar architecto
nische kwaliteit zo nadrukkelijk tot speerpunt van haar beleid 
heeft gemaakt, gaat bestaande kwaliteit verloren.

De twee gebouwen hebben geslotenheid en gerichtheid naar 
binnen gemeen, maar verder verschillen ze in alle opzichten. 
De Canisiuskapel van Ed. Cuypers (1926 gereed gekomen) 
is opgesloten binnen een labyrint van gangen en bedoeld als 
het geestelijk middelpunt van een ziekenhuis, als een stadje 
in de stad. De Verrijzeniskerk van dr. P. Dijkema (1962) is 
het middelpunt van de wijk Grootstal en kondigt zich van verre 
aan door haar ligging in open groenterreinen met wuivende 
populieren. De ziekenhuiskapel bezit Cuypers' subtiele bakstenen 
buitenarchitectuur, met smalle steunberen en gedrieën gekoppel
de rechthoekige raamnissen onder een hoog rood pannendak. 
Het is een buitenkant die niemand kent en alleen te zien is 
vanuit nauwe binnenhoven. Dijkema's kerk daarentegen heeft 
een rijzige betonnen toren, ligt iets verhoogd aan een voorplein 
met pastorie en domineert als een bakstenen burcht het groene 
midden van Grootstal.

Het zijn de binnenruimten die fascineren omdat zij zo pregnant 
het verschil in opvattingen weergeven tussen 1926 en 1962. 
De ziekenhuiskapel, middelpunt van een ooit helder en oveizich- 
telijk geheel van ziekenhuisgangen, is een rechthoekige kerkzaal 
met een iets smaller rechtgesloten koor, beide overdekt door 
een gestuct tongewelf. Het brede schip maakt een goed zicht 
op het altaar, dat zijlicht ontvangt, mogelijk. De smalle zijbeuken 
hebben gekoppelde zuilen en dienen als loopruimte. Op de 
overstekende galerijen die aan drie zijden het schip omsluiten 
vonden de bedden van de patiënten een plaats. Zij maakten 
het de zusters mogelijk de patiënten tussen de behandelingen 
door even de inkeer en het gebed in de kapel te gunnen. De 
linoleumvloeren weerspiegelen het reinheidsideaal van een 
ziekenhuis. De kapitelen en bogen daarentegen herinneren aan 
de oudste vroeg-christelijke basilieken.
Zoals bij alle latere werken van het Bureau Ed. Cuypers, ook 
bij de Neerbossche Dominicus-kapel bijvoorbeeld, gaat het 
om klare, heldere ruimten die als het ware spelenderwijs lijken 
te zijn ontstaan. Beton en baksteen zijn bekleed met gladde 
stuc. Het geheel is geconcentreerd op de altaaiwand, die van 
alle kanten zichtbaar is. Hier schilderde de in P.J.H. Cuypers' 
Roermondse werkplaats opgeleide Joannes Collette in 1937

een verheerlijking van de gekruisigde met als bijfiguren de 
drie Maria's, Petrus, Paulus, Johannes, de patroon van zieken 
Carolus Borromëus en de Nijmeegse heilige Petrus Canisius. 
In heldere, warme tinten uitgevoerd was deze verbeelding van 
het lijden in een katholiek ziekenhuis wel op haar plaats. De 
patiënten konden hier in het middelpunt van het huis hun zorgen 
en lijden in meditatieve sfeer even op een geestelijk plan 
brengen. Voortdurende verrijking van de kapel was dan ook 
van belang: twee jaar later maakte Collette de kruiswegstaties 
-die als enige behouden blijven-, in 1941 vervaardigde hij 
het Laatste Avondmaal boven de entree en in 1951 beschilderde 
hij in vlotte, lossere toetsen de triomfboog. Tegenover het lijden 
stelde hij hier het beeld van de verrijzenis.

De Verrijzeniskerk weerspiegelt een geheel andere geest: de 
krachtige impuls waarmee Nijmegen haar woningnood oploste 
door de bouw van nieuwe wijken en het élan van VaticanumlI. 
Bouwpastoor P. Bardoel wilde een eigentijdse kerk waar de 
liturgie in gemeenschap gevierd kon worden en voelde zich 
aangesproken door de wijze waarop P. Dijkema de gang van 
het Radboudziekenhuis met eenvoudige middelen had gemaakt 
tot een ruimtelijk avontuur. Dijkema was als docent aan de 
kerkebouwcursus in het Bossche Kruithuis sterk getekend door 
de Bossche School. De opvattingen van haar grondlegger, Dom 
H. van der Laan, over de architectonische ruimte en het plas
tische getal bepalen zijn omgang met ruimte en verhoudingen. 
Het is deze onderliggende systematiek die het gebouw misschien 
wel tot de,beste naoorlogse Nijmeegse kerk heeft gemaakt. 
In de plattegrond is het oermodel van de klassieke tempel zicht
baar, met de riant uitnodigende glaswand van de lichte voorhal 
en daarachter de in zich besloten binnenruimte, een huis bij 
uitstek. Naar het Schiedamse voorbeeld van Th. Nix uit 1958 
werden de gelovigen tegenover elkaar geplaatst aan weerszijden 
van een strook waarin absis met tabernakel, offeraltaar, doopvont 
en koor geplaatst waren. Ze worden omsloten door bakstenen 
muren, licht gesausd, en overhuifd door een donker houten, 
iets oplopend plafond, als een gespannen tentzeil. Deze tent 
wordt aan twee zijden omsloten door glasstroken die boven
en strijklicht brengen tegen de zijmuren, licht dat de gelovigen 
naar voren dringt. De materialen die Dijkema gebruikt zijn 
eenvoudig: baksteen, ijzer, hout. De vloer bestaat uit stoeptegels, 
deurlateien, altaar en ambo werden vervaardigd uit het tot ca. 
1940 door katholieke kerkebouwers verfoeide beton. Het is 
verbluffend te zien hoe met eenvoudige materialen een ruimte 
is ontstaan met een haast mystieke sfeer. Dijkema is sterk 
beïnvloed door het denken van de filosoof Heidegger over het 
'zijnde'. Subtiel teken hiervan is het licht dat juist daar valt 
waar leegte is, voor en niet op het altaar. Ook de absis, de plaats 
van het heilige, is leeg. Hier schilderde J. van Eyk een haast 
dwingende Majestas naar oud-Christelijke inspiratie.
Wordt bij de Canisiuskapel de ruimte bepaald door eenvoudige, 
traditionele vormen en de kleurige meditatieve schilderingen, 
bij de Verrijzeniskerk is het de klare ruimtelijkheid met strenge 
verhoudingen die de eenvoudige materialen een grote meer-

Nijmegen, Canisius-kapel, 1984. Foto: Peter Bersch, Directoraat A-faculteiten K.U. Nijmegen

waarde geeft.

Thans werkt de gemeente aan het verlenen van een sloop
vergunning voor het gehele Canisius-ziekenhuiscomplex. Voor 
de kapel zal deze vergunning pas verleend worden als de raad 
zich in juli 1991 uitspreekt over de monumentwaardigheid van 
dit gebouw. Het Cuypers Genootschap heeft immers onlangs 
aan de gemeente verzocht eindelijk het verzoek van augustus 
1988 tot plaatsing van deze kapel op de gemeentelijke 
monumenten-lijst, te beantwoorden. Het behoud van de schilde
ringen alleen is onmogelijk gebleken, slechts de kruiswegstaties 
kunnen behouden blijven.
De leegstaande Verrijzeniskerk is op 24 mei, twee maanden 
na de sluiting en kort voor de sloop door vandalisme volledig 
uitgebrand. De sloop van de resterende buitenmuren en de 
klokketoren was binnen enkele dagen een feit.

Nijmegen doekt haar katholieke erfenis op, zonder vantevoren 
een goede inventaris te hebben opgemaakt, zonder kunst
historische afwegingen, zonder prioriteiten te stellen. Het is 
verbazingwekkend dat de Nijmeegse monumentencommissie 
de ziekenhuiskapel op lokaal niveau niet waardevol genoeg 
vond. Zij lijkt bij voorbaat gezwicht te zijn voor de financiële 
belangen van de gemeente en een projectontwikkelaar. Al even 
verbazingwekkend is het dat dekenaat en bisdom de late 
Krophollerkerk aan de Heiweg waardevoller hebben gevonden 
dan Dijkema's Verrijzeniskerk. Men heeft de afweging op 
architectonische gronden achterwege gelaten en de zaak op 
zijn beloop gelaten.

En geldt het gemeentelijke architectuurbeleid niet voor bestaande 
gebouwen? In 1992 verdwijnen twee van de beste bouwwerken 
die Nijmegen heeft voortgebracht, om vervangen te worden

door, weliswaar, nuttige woningcomplexen. Het wordt tijd om 
de kwaliteiten van de naoorlogse wijken eens te onderzoeken 
nu de stadsvernieuwing ook hier gaat toeslaan. En laten we 
dan ook eens overdenken wat de Titus Brandsma-kapel ons 
waard is. Want de toekomst van dit schetsblad van Dijkema, 
deze voorstudie voor de Verrijzeniskerk, is uiterst onzeker nu 
de schaduw van 'Flash Gordon', het nieuwbouwplan voor het 
Gelderlander-terrein, er overheen zal vallen.

Drs. AJ.C. van Leeuwen.

Sloop van een raadhuis van Kropholler mogelijk 

voorkomen

Wateringen verlaat het oude Raadhuis.

In de loop van 1993 zullen de Wateringse gemeente
ambtenaren verhuizen van het huidige, door Kropholler 
ontworpen, raadhuis uit 1939 naar een nieuw gebouw. Omdat 
het huidige raadhuis niet meer aan de moderne eisen voldoet 
en volgens het gemeentebestuur "bouwvallig" is, wordt voor
gesteld dit te verkopen. Indien het huidige gebouw niet 
voldoende opbrengt om een bepaald deel van de bouwkosten 
van het nieuwe Raadhuis te compenseren, is sloop niet 
uitgesloten, want de grond onder het huidige raadhuis, 
midden in het centrum, is erg veel waard.
Een artikel van Hans Fuchs in het KNOB-bulletin over dit 
gebouw was voor het CG aanleiding contact op te nemen 
met de plaatselijke historische vereniging. De beste garantie
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voor een zorgvuldige afweging bleek een (voorlopige) plaat
sing op de monumentenlijst van het Rijk. Om die reden heeft 
het Cuypers Genootschap bij de minister een dergelijke 
aanvraag gedaan, die inmiddels heeft geleid tot een 
voorlopige plaatsing.

Korte beschrijving

Raadhuis Wateringen, voorzijde, mei 1992. Foto: Gert van Kleef, Wassenaar.

Het betreft een raadhuis van A.J. Kropholler uit 1938/1939, 
met een aanzienlijke uitbreiding van de architect zelf uit 
1969. Het raadhuis van Wateringen is het eerste van zijn 
tweede serie. In de eerste serie ontwierp hij onder meer de 
raadhuizen te Noordwijkerhout en Waalwijk, en wel rond 
1930.
De tweede serie ontwierp hij rond 1940, nadat hij uitgebrei
de ervaring had opgedaan met dergelijke gebouwen door zijn 
ontwerpen voor de uitgeschreven prijsvragen voor de grote 
raadhuizen van Den Haag, Leiden en Eindhoven, die echter 
niet werden gerealiseerd.
Naar het voorbeeld van Wateringen bouwde hij in de daar
opvolgende periode (1939-1949) de raadhuizen te Leid- 
schendam, Medenblik, Idaarderadeel en Arcen.
Het raadhuis te Wateringen is uitgevoerd volgens een 
ontwerp in de zogenaamde Delftse school, met een symme

trische trapgevel en voorzien van een monumentale ingang 
met bordes.
Het aantal bestanddelen van deze gevel is opvallend beperkt, 
maar elk op zich imponerend uitgevoerd, met verwijzingen 
naar de baksteenarchitectuur van de romaanse en de zeven- 
tiende-eeuwse hollandse classicistische vormen. Door de 
imponerende bestanddelen van de trapgevel geeft hij uiting 
aan zijn maatschappelijke gedachten over het gemeente
bestuur als een door God gegeven bestuursvorm; de boog
vormige ingang getuigt van een " hoger menselijk bewust
zijn, ..... , waarin al het bestaande een eenheid uit God is"
(A.J. Kropholler, Kunst en Leven).
Tegen het hoofdgebouw is een nevengeschikte aanbouw ont
worpen met een aantal functies dat van ondergeschikt belang 
is aan die van het bestuur in het hoofdgebouw. Zo heeft deze 
aanbouw ook een nokhoogte die iets lager is dan de goot- 
hoogte van het hoofdgebouw. Ook het interieur is ontworpen 
vanuit de overtuiging dat het gemeentebestuur door God 
gegeven is.
Achter de ingangspartij bevindt zich een uitbundig gewelfde 
hal, waaraan de trouwzaal en de kamers van burgemeester en 
wethouders zijn gelegen.
Een afzonderlijke gang geeft vanuit de hal toegang tot de 
lage aanbouw voor de gemeentesecretaris en het secretarie- 
personeel.
De bovenhal is bereikbaar via een hoofdtrappenhuis met 
gebrandschilderde ramen met voorstellingen van de dieren
riem naar ontwerp van J. Kropholler.
Hier bevindt zich ook de spreuk in glazuurwerk» "Concordia 
res parvae crescunt" met daaronder de Nederlandse leeuw 
met de zeven pijlen van de zeven provinciën.
De bovenhal geeft toegang tot de raadzaal, met boven de 
deuren despreuk "Salus publica suprema lex esto".
Al deze bestanddelen zijn, evenals de overige interieurdelen, 
nog volledig in de oorspronkelijke toestand aanwezig. 
Opmerkelijk zijn de bronzen lampen en de fraai uitgevoerde 
lambrizeringen.

Criteria voor de jongere bouwkunst

- Architectonische betekenis:
Het betreft een raadhuis van de bekende architect A.J. Krop
holler uit 1938/39, dat wordt gekarakteriseerd door een grote 
soberheid, die zeer ten goede komt aan het ontwerp. De 
machtige trapgevel met het hoge bordes geven op een 
geslaagde wijze vorm aan de wel zeer traditionele opvat
tingen over de maatschappij, zoals Kropholler deze zag. 
Door de plaatsing van een veel lagere aanbouw met kleinere 
bestanddelen, wordt ondanks de imponerende voorgevel van 
het hoofdgebouw bovendien een schilderachtig effect bereikt.
- Oudheidkundige waarde:
De keuze van het toenmalige gemeentebestuur van Waterin
gen voor een zo duidelijk traditionele en katholieke architect 
als Kropholler manifesteert zeer duidelijk de plaatselijke 
verhoudingen in het Interbellum.
Ook de zeer hiërarchische opzet van het ontwerp met de dui
delijke hogere positie van het bestuur ten opzichte van de 
ambtelijke organisatie en de verheven uitstraling van voor
gevel, hal en raadzaal geven een beeld van de maatschappe
lijke visie van de opdrachtgever, het Wateringse gemeente
bestuur uit 1938.

De tekstband boven de deur met als vertaling " Het heil des 
volks moet de hoogste wet zijn" illustreert dit op een 
bijzondere wijze.
-Stedebouwkundige waarde:
De stedebouwkundige situering van het Wateringse Raadhuis 
is zeer bijzonder. Het vormt een geheel met de er naast 
staande pastorie uit dezelfde bouwtijd (de oorspronkelijke 
pastorie werd afgebroken ten behoeve van de bouw van het 
Raadhuis) en de oude Hervormde kerk.
Sloop van het raadhuis, zeker als die gevolgd wordt door 
sloop van de er direct naastgelegen, en thans leegstaande, 
pastorie (voor projectontwikkeling is deze totale grond- 
oppervlakte bijzonder aantrekkelijk), zou een belangrijk 
rijksmonument als de Hervormde kerk volledig isoleren van 
zijn historisch gegroeide omgeving.

Tenslotte

Het raadhuis is van groot plaatselijk belang. Dit belang kan 
overigens door het ontbreken van een gemeentelijke monu
mentenlijst niet worden gehonoreerd.
Het nationale belang van dit raadhuis is eveneens aanzienlijk. 
Dit ontwerp neemt een belangrijke plaats in het werk van 
Kropholler in als eerste raadhuis in zijn tweede serie. 
Daarnaast is instandhouding van dit gebouw van essentieel 
belang voor het behoud van de historisch gegroeide omge
ving, mede die van het rijksmonument de Hervormde kerk. 
Inmiddels zijn niet alleen de plaatselijke historische 
vereniging en het Cuypers Genootschap deze mening toe
gedaan. Ook de ontwikkelingsmaatschappij die de gemeente 
Wateringen adviseert over de stedebouwkundige ontwikkeling 
van het betreffende gebied acht behoud van het vooroorlogse 
deel belangrijk.
De contacten tussen deze maatschappij en het Cuypers 
Genootschap zijn al gelegd, zodat een spoedige positieve 
besluitvorming rond dit monument tot de reële 
mogelijkheden behoort.

Gert van Kleef

Amsterdam
De afgelopen periode heeft het Cuypers Genootschap in de 
hoofdstad en de omringende regio vele activiteiten ontplooid 
voor het behoud van waardevolle 'jonge bouwkunst'. Zo zetten 
wij ons in voor het behoud van een ommisbaar stuk van de 
Singelgracht -het complex Nicolaas Witsenkade 30-45a-; 
twee belangrijke complexen van de Amsterdamse School- 
architect van de 'tweede generatie' Comelis Kruyswijk - 
Victorieplein 26-34 en de Elthethokerk-, voor wiens werk 
Margriet de Roever in dit nummer de aandacht vraagt; (opnieuw) 
de kapel De Voorzienigheid aan de Lauriergracht; de Palmenkas 
van de Hortus Botanicus, welke beide laatstgenoemde objecten 
inmiddels beschermd zijn door plaatsing op de rijksmonumen
tenlijst, nadat het CG de gemeente Amsterdam wist te overtuigen 
van de noodzaak hierover positief te adviseren aan het rijk; 
het voormalige natuur- en scheikundig laboratorium van de 
Vrije Universiteit aan de De Lairessestraat (voorlopig op de 
rijkslijst geplaatst en inmiddels positief beoordeeld door de 
stadsdeelraad-Zuid, nadat wij in desbetreffende vergaderingen 
hiervoor pleitten); het zogenaamde gebouw Mercurius; het

Olympisch Stadion en de voormalige 'Kweekschool' van het 
Leger des Heils te Amstelveen. Ook ten aanzien van een aantal 
ontwikkelingen, waarbij het voortbestaan van 'jonge bouwkunst' 
in geding is heeft het CG zijn visie ingebracht, onder'meer 
bij de verschillende inspraakmogelijkheden, zoals bij de 
nieuwbouw-plannen met 'integratie' van een deel van het 
complex Singel 451-457 (vm. Bevolkingsregister en Politie
bureau), de plannen voor de herbestemming van het Westergas- 
fabriekscomplex en de toekomstige inrichting van het Museum - 
plein. Wij hadden al in vorige nummers verslag willen doen 
van deze activiteiten en ook in dit nummer ontbreekt de ruimte 
om ze alle ter sprake te brengen. Hierna volgt -zover de ruimte 
dat toelaat- een keuze uit desbetreffende persberichten 
onzerzijds en de hoofdargumenten van onze aanvragen tot be
scherming, c.q. van onze verzoeken de betreffende objecten 
zorgvuldig(er) te beheren.

Twee bedreigde complexen van architect 
Cornelis Kruyswijk (1885-1935)

Victorieplein 26 - 34

Het Cuypers Genootschap zou het ten zeerste oetreuren als 
dit in 1925 tot stand gekomen fraai gedetailleerde Amsterdamse 
School-woningcomplex gesloopt zou worden. Het vormt een 
wezenlijk onderdeel van het Victorieplein en is de tegenhanger 
van de nummers 15 t/m 23 aan de andere zijde daarvan. Beide 
bouwblokken van 5 huisnummers vormen de schakel tussen 
de wanden van het Victorieplein tegenover de zogenaamde 
Wolkenkrabber en de aan beide zijden van laatstgenoemd 
gebouw beginnende wijdse 'boulevards': de Churchilllaan en 
de Rooseveldlaan.

De grote waarde van het Victorieplein als één der scharnier
punten, de samenkomst in een scherpe punt van genoemde 
boulevards met de daartegenover gelegen Vrijheidslaan, van 
het plan-Berlage kan niet genoeg benadrukt worden. Zowel 
de vormgeving als de architectonische invulling daarvan draagt 
aan deze waarde bij. Genoemde beide blokken bevatten karak
teristieke accenten, zowel op de plaats waar zjj overgaan in 
de bebouwing van de 'boulevards', als daar waar zij overgaan 
in de overige wand van het plein. Beide complexen vervullen, 
zoals gezegd, hoewel verschillend van karakter, zowel de functie 
van overgang van de pleinbebouwing naar genoemde lanen 
als die van een (harmonisch) onderdeel van het plein. Zij dragen 
door hun karakter zowel bij aan het 'klassieke', symmetrische 
karakter van het Victorieplein als de door Berlage ook nage
streefde schilderachtigheid.

Voor de nummers 26 t/m 34 zelf geldt, dat ze voorzien zijn 
van een gevelwand van een grote plasticiteit, kenmerkend voor 
de architect Kruyswijk, en bijzonder fraai gedetailleerd zijn. 
Bij voorbeeld het fraaie metselwerk, met als hoogstandjes de 
bol uitgevoerde muurvlakken tussen de vensterpartijen, het 
metselwerk boven aan de gevelwand en de manier waarop de 
rode baksteen van de balkons wordt voortgezet in een band 
van een erkerpartij. Ook de detaillering van de raam- en 
deurpartijen, die nog in originele staat verkeren, moet genoemd 
worden.
Het feit dat dit fraaie complex zo verwaarloosd was mag o.i. 
allerminst - mede - als argument gelden voor afbraak.
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Elthetokerk Palmenkas Hortus Botanicus

Begin dit jaar bereikte ons de eerste verontrustende berichten 
over de voorgenomen sloop van deze kerk aan het Javaplantsoen 
in de Indische Buurt.
De Elthetokerk is een buitengewoon mooi monument van 
jongere bouwkunst, maar heeft helaas door zijn 'jonge' leeftijd 
nog niet de aandacht gekregen die zij verdiende. Deze kerk 
werd door de Hervormde Gemeente eind jaren dertig, na 
jarenlang fundraisen, gebouwd om de snel groeiende bevolking 
van de Indische Buurt de nodige kerkruimte te bieden. Bouw
meester Kruyswijk was een architect die aanvankelijk werkte 
in de trant van de Amsterdamse School, maar later geheel zijn 
eigen weg ging. Aan deze architect is tot nog toe veel te weinig 
aandacht besteed, zo stelden wij in onze brief aan de 
stadsdeelraad. Deze omissie hebben enigszins goedgemaakt 
met een eerste, verkennend artikel over hem en zijn werk in 
dit nummer van De Sluitsteen (op bladzijde 60 is de Eltheto
kerk afgebeeld).

Het werk van Kruyswijk, en vooral zijn kerken, kenmerkt zich 
door een grote zuiverheid en serenitiet. Hij bouwde in baksteen, 
evenals zijn voorgangers van de Amsterdamse School en benutte 
de structuur van dit materiaal tot een wezenlijk onderdeel van 
zijn scheppingen. Tot in de kleinste details waren de materialen 
die hij toepaste met de grootste zorg en aandacht gekozen en 
bepaalde hij vorm en de kleur zelf. Ook de -schaars toegepaste- 
omamenten verhogen dit effect nog. Van deze verfijnde 
detaillering is de Elthetokerk een voorbeeld. Ook bijzonder 
in dit gebouw zijn de gebrandschilderde ramen en de lampen 
die Kruyswijk zelf speciaal voor deze kerk ontwierp.

Kruyswijk had in de Indische Buurt al enkele scholen gebouwd, 
toen hij opdracht kreeg voor deze kerk op een terrein aan de 
rand van de stad. Het was zijn eerste kerk (hij ontwierp er zes, 
waarvan vijf in Amsterdam) en de plattegrond van het bouw
terrein stelde hem meteen voor een zeer moeilijke opgave; deze 
locatie heeft dan ook in hoge mate de vorm van de kerk bepaald. 
De bijzondere plattegrond van het gebouw, een onregelmatige 
vijfhoek, dankt zijn vorm aan het bouwterrein dat hier 
beschikbaar was. De ruimtewerking van het interieur, dat geheel 
zonder kolommen is gerealiseerd, wordt hierdoor mede bepaald; 
zo wordt het grondvlak uitdrukkelijk herhaald in de kap
constructie. De kerk heeft door deze constructie bovendien 
een buitengewoon goede akoestiek. Hoewel aan de buitenkant 
niet direct die indruk gewekt wordt is het gebouw van binnen 
wonderlijk licht. Deze schepping van Kruyswijk doet dan ook 
geenszins onder voor de andere, wellicht meer bekende kerken 
die hij bouwde zoals de Willen de Zwijgerkerk aan de 
Olympiaweg en de Apostolische kerk aan het Galileiplantsoen, 
integendeel, Kruyswijks eerste kerkgebouw heeft grote invloed 
gehad op de ontwerpen voor zijn latere kerken en is op deze 
plek in deze buurt evenzeer behoudenswaardig als zijn andere 
gebouwen in de stad. Het gebouw sluit tevens goed aan bij 
een woningblok naast de kerk en de ook door Kruyswijk 
ontworpen pastorie, een eenheid die bij nieuwbouw grote kans 
loopt geheel verstoord te worden.
We moeten extra alert zijn, zodat dergelijke gebouwen een 
nieuwe functie krijgen en niet onnodig verdwijnen, juist op 
het moment dat kunst- en architectuurhistorici oog gaan krijgen 
voor de grote, ook stedebouwkundige, waarde daarvan.

Bij de Minister van WVC vroeg het CG plaatsing op de 
monumentenlijst aan van de Palmen- en Varenkas in de 
Amsterdamse Hortus Botanicus.
Deze in 1911 gebouwde kas maakt deel uit van dezelfde 
bouwcampagne als het inmiddels gerestaureerde Hugo de 
Vrieslaboratorium van architect J. M. van der Mey (1878-1948) 
aan het begin van de Plantage Middenlaan. Ook vergeleken 
met de fraaie bouwvormen van kassen elders, zoals in België 
te Laken (architect Alphonse Balat) -waaronder de Wintertuin 
en Palmenkas van de Koninklijke Serres- en in Engeland - 
bijvoorbeeld van de kassen van Joseph Paxton, waarvan de 
kapconstructies overeenkomstige vormen hebben-, is de 
Amsterdamse kas bijzonder waardevol. De architectuur is voor 
Nederlandse begrippen uniek, te meer omdat vele soortgelijke 
kassen, en andere glas- en ijzerconstiucties uit de 19de en 
vroege 20ste eeuw, inmiddels zijn verdwenen.

Geschiedenis

Aan het begin van deze eeuw stond het voortbestaan van de 
uit de 17de eeuw daterende Hortus op losse schroeven. De 
beroemde hoogleraar-plantkunde Hugo de Vries (1848-1935) 
had vanwege het ontbreken van een adequaat geoutilleerde 
werk- en onderzoeksruimte besloten ons land te verlaten en 
zich in de Verenigde Staten te vestigen. Curatoren van de 
Universiteit van Amsterdam, en in het bijzonder burgemeester 
mr. dr. A. Roëll, wisten hem echter in een uiterste poging voor 
ons land te behouden, een daadkracht die leidde tot de stichting 
van het laboratorium en de kas.
De bestaande palmenkas werd geamoveerd ten behoeve van 
een nieuw groot complex, met zowel grote wetenschappelijke 
als architectonische allure. Het ontwerp werd door Publieke 
Werken in samenwerking met prof. De Vries ontwikkeld, waarna 
de architectonische vormgeving op verzoek van de (raads)- 
Commissie van Bijstand ingrijpend werd gewijzigd door 
stadsbouwmeester Van der Mey. De nieuwbouw zou daardoor, 
naast zijn wetenschapshistorische waarde, een cesuur gaan 
markeren in de Amsterdamse overheidsarchitectuur van de 
vroege 20ste eeuw. Met het optreden van Van der Mey nam 
het gemeentebestuur afscheid van de 19de eeuw en begon zich 
onmiskenbaar de invloed van de latere Amsterdamse School 
te manifesteren.

Bouwkundige bijzonderheden

De Palmen- en Varenkas bestaat uit een centraal-hal, gelegen 
tussen twee langsrechtelijke, schipachtige vleugels, die haaks 
ten opzichte van elkaar hierop aansluiten. Deze cirkelvormige 
hal, met een doorsnede van ruim 15 m. heeft opgaand muurwerk 
van ruim 8 m. hoog en wordt gedekt door een koepeldak met 
een lantaarn, waarvan de top ongeveer 15 m. hoog ligt. De 
langsschepige aanbouw van de Palmenkas meet 24 m., die van 
de Varenkas ongeveer 20 m.

De collectie

De palmencollectie van de Hortus omvat ongeveer 100 ver
schillende taxa, waaronder soorten voorkomend in het IUCN 
Plant Red Data Book. Al bij de stichting bood de kas onderdak 
aan enkele bijzondere soorten palmen, die in 1912 geïmporteerd 
zijn uit Australië. Nog altijd huisvest de kas een in Nederland 
unieke collectie van palmen en cycaspalmen.
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